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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU
(2010/2089(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 184 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 35 Listiny základních práv Evropské unie,

– s ohledem na sdělení Evropské komise „Solidarita v oblasti zdraví: snížení nerovnosti v 
oblasti zdraví v EU“ (KOM(2009) 0567),

– s ohledem na rozhodnutí Rady č. 1350/2007/ES ze dne 23. října 2007, kterým se zavádí 
druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013),

– s ohledem na stanovisko Výboru pro sociální ochranu ke sdělení „Solidarita v oblasti 
zdraví: snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU“,

– s ohledem na zprávu o druhé společné zprávě Výboru pro sociální ochranu a Evropské 
komise o sociálním dopadu hospodářské krize a politických reakcí,

– s ohledem na usnesení Rady ze dne 20. listopadu 2008 o zdraví a dobrých životních 
podmínkách mladých lidí,

– s ohledem na závěrečnou zprávu Komise pro sociální determinanty zdraví (WHO, 2008),

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ke sdělení „Solidarita v oblasti zdraví: snížení 
nerovnosti v oblasti zdraví v EU“,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že jelikož občané Unie žijí nyní v průměru déle a zdravěji než generace 
před nimi, stojí EU před vážným problémem, který představují výrazné rozdíly v oblasti 
zdraví, které existují mezi členskými státy EU i v rámci jednotlivých členských států,

B. vzhledem k tomu, že rozdíly v očekávané délce života při narození mezi skupinami s 
nejvyšším a nejnižším socioekonomickým postavením činí 10 let u mužů a 6 let u žen,

C. vzhledem k tomu, že nerovnost v oblasti zdraví má také důležitý genderový rozměr: ženy 
žijí obecně déle než muži, avšak je možné, že po delší část svého života trpí zdravotními 
neduhy;

D. vzhledem k tomu, že nerovnost v oblasti zdraví mezi příslušníky vyšších a nižších 
vzdělanostních, profesních a příjmových skupin byla zjištěna ve všech členských státech,
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E. vzhledem k tomu, že měření nerovnosti v oblasti zdraví je prvním základním krokem k 
účinnému jednání,

F. vzhledem k tomu, že vyšší míru nemocnosti zpravidla vykazují příslušníci nižších 
vzdělanostních, profesních a příjmových skupin a výrazná nerovnost je rovněž zjištěna ve 
vyšší míře výskytu většiny specifických nemocí, včetně duševního onemocnění, a většiny 
specifických forem zdravotního postižení,

G. vzhledem k tomu, že zdravotní stav souvisí se sociálním gradientem, přičemž lidé z 
nižších vzdělanostních, profesních a příjmových skupin zpravidla umírají v mladším věku 
a vykazují vyšší míru výskytu většiny druhů zdravotních potíží,

H. vzhledem k tomu, že nerovnosti mezi skupinami populace v oblasti zdraví jsou způsobeny 
rozdíly v široké škále zdraví ovlivňujících faktorů, mezi než patří mj. životní podmínky, 
chování ve vztahu ke zdraví, vzdělání, povolání a příjem, zdravotní péče, prevence chorob 
a služby propagující zdraví a státní politika ovlivňující kvantitu, kvalitu a rozložení těchto 
faktorů,

I. vzhledem k tomu, že podle prognózy Komise má nezaměstnanost do konce roku 2010 
dosáhnout až 10,3 % a že obecně panuje obava, že současná hospodářská krize, zejména 
její dopad na míru nezaměstnanosti, bude mít nepříznivý vliv na zdraví populace,

J. vzhledem k tomu, že současná hospodářská a finanční krize může mít vážné důsledky pro 
zdravotnictví v několika členských státech EU, a to na straně nabídky i poptávky,

K. vzhledem k tomu, že kombinace chudoby a dalších faktorů zranitelnosti, jako je dětství 
nebo stáří, postižení nebo menšinový původ, zdravotní rizika ještě zvyšuje,

1. vítá klíčové návrhy, s nimiž přichází Komise ve svém sdělení nazvaném „Solidarita v 
oblasti zdraví: snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU“: 1) zajištění spravedlivějšího 
rozdělení v oblasti zdraví jako součást našich obecných cílů ohledně sociálního a 
ekonomického rozvoje, 2) zdokonalení databází údajů a znalostí (včetně měření, 
sledování, hodnocení a podávání zpráv), 3) posílení odhodlání celé společnosti ke 
snižování nerovností v oblasti zdraví, 4) splnění potřeb zranitelných skupin a 5) zvyšování 
podílu politik EU na snižování nerovností v oblasti zdraví;

2. zdůrazňuje, že se pozornost musí zaměřit na celý sociální gradient, a zvláštní pozornost 
musí být věnována potřebám chudých lidí, znevýhodněných lidí přistěhovaleckého 
původu a příslušníkům etnických menšin, potřebám osob se zdravotním postižením, 
starších osob a dětí žijících v chudobě;

3. zdůrazňuje, že hospodářská a finanční krize, zejména na straně nabídky, může vést ke 
snížení finančních prostředků na veřejné zdraví a zdravotnické služby a služby péče o 
dlouhodobě nemocné v důsledku rozpočtových škrtů a nižších daňových příjmů, zatímco 
poptávka po zdravotnických službách a službách péče o dlouhodobě nemocné se může 
zvyšovat v důsledku kombinace faktorů, které přispívají ke zhoršování zdravotního stavu 
populace jako celku;

4. vyzývá Radu, aby posoudila možná opatření ke zmírnění dopadu hospodářské krize na 
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zdravotnictví, a to zejména v těchto oblastech: investice do zdravotnické infrastruktury, do 
veřejného zdraví, do propagace zdravého životního stylu a prevence chorob, optimalizace 
financování zdravotnictví, restrukturalizace a reorganizace systému zdravotní péče;

5. vyzývá členské státy, aby zlepšily svou schopnost pozorně sledovat sociální dopady krize;

6. vybízí všechny členské státy, aby investovaly do infrastruktury sociálních, vzdělávacích, 
environmentálních a zdravotnických služeb;

7. vyzývá členské státy, aby prosazovaly politiky, které mají za cíl zajistit zdravé životní 
podmínky všem dětem, včetně opatření na podporu těhotných žen a rodičů; 

8. poukazuje na to, jak je důležité zvyšovat průměrnou úroveň zdravotní péče a snižovat 
nerovnost mezi různými sociálními skupinami, a zdůrazňuje, že těchto cílů by bylo možno 
dosáhnout optimalizací veřejných výdajů na zdravotní péči;

9. zdůrazňuje, že jako doplněk k národním vládám mají v mnoha zemích důležitou úlohu, 
pokud jde o veřejné zdraví a zdravotnické služby, regionální orgány – ty se proto musí 
aktivně zapojit; upozorňuje, že zásadním způsobem mohou rovněž přispět místní orgány, 
pracoviště a další zúčastněné subjekty;

10. vyzývá Radu a Komisi, aby v rámci strategie Evropa 2020 více zohlednila skutečnost, že 
zdraví a dobré životní podmínky jsou klíčovými faktory boje proti vyloučení, a aby při 
sledování naplňování strategie Evropa 2020 používaly i ukazatele stratifikované podle 
socioekonomického postavení;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily společný soubor ukazatelů, pomocí kterých 
by se sledovaly nerovnosti v oblasti zdraví podle základě věku, pohlaví, 
socioekonomického postavení a zeměpisné polohy, a stanovily metodiku pro provádění 
auditu zdravotní situace v členských státech, zaměřené na zjištění a prioritizaci oblastí, 
kde došlo ke zlepšení a stanovení osvědčených postupů;

12. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby snížení nerovnosti v oblasti zdraví bylo plně řešeno v 
rámci budoucích iniciativ týkajících se zdravého stárnutí;

13. vyzývá Komisi, aby nalezla způsoby, jak zapojit příslušné zúčastněné subjekty na 
evropské úrovni, aby podporovaly zavádění a rozšiřování osvědčených postupů; 

14. vyzývá Komisi, aby pomohla členským státům lépe využívat evropskou politiku 
soudržnosti a strukturální fondy k podpoře činností, které se zabývají faktory 
přispívajícími k nerovnosti v oblasti zdraví; vyzývá také Komisi, aby podporovala 
činnosti financované v rámci programu PROGRESS;

15. vyzývá Komisi, aby při vytváření veškeré vnitřní i vnější politiky EU – především s cílem 
dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí – uplatňovala přístup založený na sociálních 
determinantách zdraví a na principu „rovnost a zdraví ve všech politikách“;

16. vyzývá Radu, aby prosazovala řešení nerovnosti v oblasti zdraví jako politickou prioritu 
ve všech členských státech se zřetelem k sociálním determinantám zdraví, a to opatřeními 
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oblastech politiky, jako je životní prostředí, vzdělávání a pracovní podmínky;

17. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny, jak zlepšovat mechanismy sledování nerovnosti 
v oblasti zdraví v celé EU (mezi členskými státy i v rámci jednotlivých členských států) 
zlepšením sběru údajů prostřednictvím poskytování systematičtějších a srovnatelných 
informací, které budou doplňovat stávající údaje o nerovnosti v oblasti zdraví, a 
prostřednictvím pravidelného sledování a analýzy;

18. vyzývá Komisi, aby ve svých zprávách o pokroku hodnotila účinnost intervencí při 
snižování nerovnosti v oblasti zdraví a zlepšení v oblasti zdraví dosažené prostřednictvím 
politik souvisejících se sociálními determinantami zdraví;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zdraví a očekávaná délka života celkově stále souvisí se sociálními podmínkami a s dětskou 
chudobou. I přes zlepšení je rozdíl mezi výsledky v oblasti zdraví u těch, kteří jsou na 
společenském žebříčku na samém vrcholu, a těch, kteří jsou na opačném konci, i nadále 
značný a v některých oblastech se dále zvětšuje. 

Výrazné nerovnosti jsou stále mezi zeměmi a regiony; například v roce 2007 se očekávaná 
délka života při narození u mužů lišila mezi členskými státy EU až o 14,2 roku, u žen se lišila 
o 8,3 roku (Eurostat, 2010).

Očekávaná délka života u osob ve věku 65 let v EU-27 ukazuje, že v roce 2006 mohl 
průměrný muž počítat s tím, že bude žít ještě 16,8 roku, u žen byla tyto hodnota 20,4 roku. 
Očekávaná délka života mezi muži ve věku 65 let se lišila v roce 2007 mezi členskými státy 
až o 5,6 roku, nejvyšší byla ve Francii – 18,4 roku – a nejnižší v Lotyšsku – 12,8 roku. U žen 
bylo toto rozpětí o něco větší, 6,6 roku, nejvíce ve Francii – 23 let – a nejméně v Bulharsku –
16,4 roku (Eurostat, 2010).

Nerovnosti v oblasti zdraví jsou problémem, který je třeba řešit. Začínají již v dětství a 
přetrvávají nejen do stáří, ale i do dalších generací.

Nerovnosti zažívané v raném věku, pokud jde o přístup ke vzdělání, zaměstnání a zdravotní 
péči, a rovněž nerovnosti založené na pohlaví a kulturním původu mohou mít zásadní vliv na 
zdravotní stav lidí během jejich života. Kombinace chudoby a dalších faktorů zranitelnosti, 
jako je dětství nebo stáří, zdravotní postižení nebo menšinový původ, zvyšuje zdravotní 
rizika, a naopak, špatný zdravotní stav může vést k chudobě a/nebo sociálnímu vyloučení.

Důvody těchto rozdílů ve zdravotním stavu nejsou v mnoha případech nevyhnutelné a 
opodstatněné, protože jsou důsledkem rozdílných šancí, rozdílů v přístupu ke službám a 
hmotným zdrojům a také rozdíly v životním stylu jednotlivců. 

Nerovnosti mezi skupinami populace v oblasti zdraví jsou způsobeny rozdíly v široké škále 
zdraví ovlivňujících faktorů: v životních podmínkách, v chování ve vztahu ke zdraví, ve 
vzdělání, povolání a příjmu, ve zdravotní péči, v prevenci chorob a ve službách propagujících 
zdraví a rovněž ve státní politice ovlivňující kvantitu, kvalitu a rozložení těchto faktorů. Ve 
stále větší míře je vnímána spojitost mezi sociálními determinantami a nerovností v oblasti 
zdraví. To znamená, že dochází k tomu, že sociální problémy jsou obecně vnímány jako jevy 
související s problémy v oblasti zdraví, které vyžadují integrované řešení.

K řešení nerovnosti v oblasti zdraví, zejména u lidí v nižších socioekonomických skupinách, 
je zapotřebí inovativního politického pohledu. 

Nacházíme se v situaci, kdy se plně projevily sociální důsledky současné hospodářské a 
finanční krize. Nezaměstnaných je o 5 milionů více než na začátku krize. Mnoha 
domácnostem klesly příjmy, značnému množství z nich ve větší míře hrozí chudoba a 
předlužení a některé přišly o střechu nad hlavou. Hospodářským poklesem byli jako první 
postiženi pracovníci s krátkodobými pracovními smlouvami. Krize zvláště těžce dopadla na 
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migranty a mladé a starší pracovníky, kteří spíše mívají nejistá pracovní místa, ale 
nezaměstnanost postihla i ty kategorie pracovníků, kteří byli doposud poměrně dobře 
chráněni.
Krize měla vážné důsledky pro zdravotnictví v několika členských státech EU, a to na straně 
nabídky i poptávky. Na straně nabídky vedla hospodářská a finanční krize ke snížení 
finančních prostředků na zdravotnické služby a služby péče o dlouhodobě nemocné v 
důsledku rozpočtových škrtů a nižších daňových příjmů, zatímco poptávka po zdravotnických 
službách a službách péče o dlouhodobě nemocné se zvýšila v důsledku kombinace faktorů, 
které přispívají ke zhoršování zdravotního stavu populace jako celku. Několik členských států 
zahrnulo do svých záchranných balíčků i opatření ke zmírnění dopadu hospodářské krize na 
zdravotnictví, a to v podobě investic do zdravotnické infrastruktury, optimalizace financování 
zdravotnictví a restrukturalizace a reorganizace systému zdravotní péče. Praktické kroky ke 
snížení nerovnosti v oblasti zdraví se však v jednotlivých členských státech značně liší.

U všech veřejných služeb je klíčovou otázkou jejich přístupnost. Zlepšení přístupu ke 
kvalitnímu právnímu poradenství a k informacím pomůže občanům lépe se seznámit s jejich 
individuálními právy. Shromažďování a sdílení materiálů o efektivních strategiích, politikách 
a opatřeních pomůže získat podporu z veřejné správy a různých oblastí. Je zásadním, aby bylo 
snížení nerovnosti v oblasti zdraví považováno za základní prioritu, a to na všech úrovních 
tvorby politiky, a aby byl přitom uplatňován přístup „zdraví ve všech politikách“ a byla 
zajištěna efektivní posouzení dopadu, která berou v úvahu výsledky úsilí o rovnost v oblasti 
zdraví.


