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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i EU
(2010/2089(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 184 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 35 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om solidaritet på sundhedsområdet:  
Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i EU (KOM(2009)0567),

– der henviser til Rådets afgørelse nr. 1350/2007/EF af 23. oktober 2007 om oprettelse af 
andet EF-handlingsprogram for sundhed (2008-2013),

– der henviser til Udvalget for Social Beskyttelses meddelelse om "Solidaritet på 
sundhedsområdet: Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i EU",

– der henviser til rapporten om den anden fælles vurdering fra Udvalget for Social 
Beskyttelse og Europa-Kommissionen af de sociale virkninger af den økonomiske krise 
og de politiske tiltag,

– der henviser til Rådets resolution af 20. november 2008 om unges sundhed og trivsel,

– der henviser til den endelige rapport fra kommissionen for sociale sundhedsdeterminanter 
(WHO, 2008),

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse om "Solidaritet på sundhedsområdet: 
Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i EU",

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at borgerne i gennemsnit lever et længere og sundere liv end de tidligere 
generationer, men at EU står over for en vigtig udfordring, nemlig de store forskelle i 
sundhedstilstanden, der eksisterer mellem og inden for EU-medlemsstaterne,

B. der henviser til, at forskellen i forventet levealder ved fødslen mellem de laveste og 
højeste socioøkonomiske grupper er på 10 år for mænd og 6 år for kvinder,

C. der henviser til, at sundhedsmæssige uligheder også har et betydeligt kønsmæssigt aspekt: 
generelt set lever kvinder længere end mænd, men undertiden går de gennem en større del 
af livet med dårligt helbred,

D. der henviser til, at der i alle medlemsstater er blevet fundet sundhedsmæssige uligheder 
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mellem befolkningsgrupper med højt og lavt uddannelsesniveau, faglært og ufaglært 
beskæftigelse samt høj og lav indkomst,

E. der henviser til, at måling af ulighederne på sundhedsområdet er en vigtig forudsætning 
for effektive tiltag,

F. der henviser til, at sygdomsforekomsten ofte er højere blandt personer med lavere 
uddannelse, i ufaglært beskæftigelse og med lavere indkomst, og at der også ses 
væsentlige uligheder i udbredelsen af de fleste specifikke sygdomme, herunder mentale 
lidelser og de fleste specifikke handicap,

G. der henviser til, at der er en social gradient i sundhed, hvilket vil sige, at personer med 
mindre uddannelse, som er ufaglærte eller har en lav indkomst dør tidligere og udviser en 
højere forekomst af de fleste sygdomstyper.

H. der henviser til, at uligheder på sundhedsområdet skyldes forskelle mellem 
befolkningsgrupperne i forhold til en lang række faktorer, der har betydning for 
sundheden, herunder levevilkår, sundhedsrelateret adfærd, uddannelse, beskæftigelse og 
indkomst, sundhedspleje, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme samt offentlige 
politikker, der har indflydelse på mængden, kvaliteten og fordelingen af disse faktorer,

I. der henviser til, at Kommissionen forudser, at arbejdsløsheden sandsynligvis vil nå op på 
10,3 % ved udgangen af 2010, og at der er udbredt bekymring for, at den nuværende 
økonomiske krise, navnlig dens effekt på beskæftigelsen, vil få negativ indvirkning på 
befolkningens sundhed,

J. der henviser til, at den nuværende økonomiske og finansielle krise kan få alvorlig 
indvirkning på sundhedssektoren i adskillige EU-medlemsstater, både hvad angår udbud 
og efterspørgsel,

K. der henviser til, at sundhedsfarerne øges yderligere, hvis en person er ramt af fattigdom og
samtidig på anden måde er sårbar – er barn, ældre, handicappet eller tilhører en minoritet,

1. glæder sig over de centrale forslag i Kommissionens meddelelse "Solidaritet på 
sundhedsområdet: Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i EU": 1) færre 
uligheder på sundhedsområdet som en del af vores overordnede mål for den sociale og 
økonomiske udvikling, 2) forbedring af data- og videnbaserne (herunder måling, 
overvågning, evaluering og rapportering), 3) skabelse af engagement i hele samfundet 
med henblik på at begrænse ulighederne på sundhedsområdet, 4) opfyldelse af sårbare 
gruppers behov og 5) udvikling af EU-politikkernes bidrag til begrænsning af uligheder på 
sundhedsområdet;

2. understreger, at opmærksomheden må rettes mod hele den sociale gradient, med særlig 
fokus på sårbare gruppers behov, navnlig grupper som de fattige, dårligt stillede grupper 
af indvandrere og etniske mindretal, handicappede, ældre og børn, der lever i fattigdom;

3. understreger, at den økonomiske og finansielle krise, navnlig på udbudssiden, kan føre til 
en reduktion af støtten til folkesundhed, sundhedsydelser og langtidspleje som resultat af 
budgetnedskæringer og lavere skatteindtægter, mens behovet for sundhedsydelser og 
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langtidspleje kan stige som følge af en kombination af faktorer, der bidrager til en 
forringelse af den almene befolknings sundhedstilstand;

4. opfordrer Rådet til at evaluere foranstaltninger til at afbøde virkningerne af den 
økonomiske krise for sundhedssektoren, især inden for følgende områder: investering i
infrastruktur på sundhedsområdet, den offentlige sundhed, sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse, optimeret finansiering af sundhedssektoren, omstrukturering og 
reorganisering af sundhedsvæsenet;

5. opfordrer medlemsstaterne til at blive bedre til nøje at overvåge de sociale virkninger af 
krisen;

6. opfordrer alle medlemsstaterne til at investere i infrastrukturen for sociale, 
uddannelsesmæssige, miljømæssige og sundhedsmæssige ydelser;

7. opfordrer medlemsstaterne til at fremme politikker, der har til formål at sikre sunde 
levevilkår for alle børn, herunder indsatser til støtte for gravide kvinder og forældre; 

8. påpeger betydningen af at øge det gennemsnitlige niveau af sundhedspleje og reducere 
ulighederne mellem forskellige sociale grupper, og understreger, at disse mål kan nås 
gennem optimering af de offentlige udgifter til sundhedspleje;

9. understreger, at ikke kun de nationale regeringer, men også de regionale myndigheder i 
mange lande har stor indflydelse på folkesundheden og sundhedsvæsnet, og at de derfor 
bør inddrages aktivt; påpeger, at lokalregeringer, arbejdspladser og andre berørte parter 
også kan yde et afgørende bidrag;

10. opfordrer Rådet og Kommissionen til i højere grad at anerkende i Europa 2020-strategien, 
at sundhed og trivsel er centrale faktorer til bekæmpelse af udstødelse, og til at medtage 
indikatorer for forskellige niveauer af socioøkonomisk status i overvågningen af Europas 
2020-strategi;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle et fælles sæt indikatorer til 
overvågning af uligheder på sundhedsområdet efter alder, køn, socioøkonomisk status og 
geografisk udbredelse, og at opstille en metode til at revidere de sundhedsmæssige forhold 
i medlemsstaterne med henblik på at identificere og prioritere områder, der bør forbedres, 
og bedste praksis;

12. opfordrer Kommissionen til at sikre, at der i fuldt omfang tages hensyn til nedbringelsen 
af uligheder på sundhedsområdet ved fremtidige initiativer vedrørende en sund alderdom;

13. opfordrer Kommissionen til at udvikle måder at inddrage og involvere alle de relevante 
berørte parter på europæisk plan for at fremme anvendelsen og udbredelsen af god 
praksis; 

14. opfordrer Kommissionen til at bistå medlemsstaterne i at opnå en bedre udnyttelse af EU's 
samhørighedspolitik og strukturfonde til støtte for projekter vedrørende faktorer, der 
bidrager til uligheder på sundhedsområdet; opfordrer endvidere Kommissionen til at støtte 
aktiviteter, der finansieres under Progress-programmet;
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15. opfordrer Kommissionen til at integrere en tilgang baseret på sociale determinanter for 
sundhed og princippet om retfærdighed og sundhed i alle politikker i udviklingen af alle 
interne og eksterne EU-politikker, især med henblik på at nå årtusindudviklingsmålene;

16. opfordrer Rådet til at fremme bekæmpelsen af sundhedsmæssige uligheder som en politisk 
prioritet i alle medlemsstater under hensyntagen til de sociale determinanter for sundhed 
ved hjælp af indsatser på områder som miljø, uddannelse og arbejdsvilkår;

17. opfordrer Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for at forbedre mekanismerne til 
overvågning af uligheder på sundhedsområdet i hele EU (mellem og inden for 
medlemsstaterne) ved at forbedre dataindsamlingen gennem mere systematiske og 
sammenlignelige oplysninger, som supplerer de eksisterende data vedrørende uligheder på 
sundhedsområdet og gennem regelmæssig overvågning og analyse;

18. opfordrer Kommissionen til i sine statusrapporter at vurdere effektiviteten af den indsats, 
der gøres for at reducere uligheder på sundhedsområdet, og den forbedring af sundheden, 
som politikkerne vedrørende sociale determinanter for sundhed medfører;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Samlet set er sundhed og levealder stadig knyttet til sociale omstændigheder og fattigdom 
under opvæksten. Trods forbedringer er kløften mellem sundhedsresultaterne for dem i toppen 
og bunden af den sociale rangstige fortsat stor, og på nogle områder vokser den fortsat. 

Der er stadig meget store uligheder lande og regioner imellem, f.eks. svingede den forventede 
levealder ved fødslen for mænd 14,2 år mellem EU's medlemsstater i 2007, mens det 
tilsvarende tal for kvinder var 8,3 år (Eurostat 2010).

Den forventede levealder for personer på 65 år i EU-27 viste, at den gennemsnitlige mand 
kunne forvente at leve yderligere 16,8 år i 2006, mens det tilsvarende tal for kvinder var 20,4 
år. Den forventede levealder for mænd på 65 svingede 5,6 år medlemsstaterne imellem i 2007, 
fra 18,4 år i Frankrig ned til 12,8 år i Letland. Udsvinget for kvinder var lidt større med 6,6 år, 
fra 23,0 år i Frankrig til 16,4 år i Bulgarien (Eurostat, 2010).

Uligheder på sundhedsområdet er et problem, der må løses. De starter tidligt i livet og 
fortsætter ikke bare ind i alderdommen men til efterfølgende generationer,

De uligheder, som opleves tidligt i livet, med hensyn til adgang til uddannelse, beskæftigelse 
og sundhedspleje og de uligheder, der skyldes køn og kulturel baggrund, kan have alvorlige 
følger for en persons sundhedstilstand gennem hele livet. Kombinationen af, at en person er 
ramt af fattigdom og samtidig på anden måde er sårbar – er barn, ældre, handicappet eller har 
minoritetsbaggrund – øger sundhedsfarerne yderligere, og omvendt kan dårligt helbred føre til 
fattigdom og/eller social udstødelse.

Årsagerne til disse forskelle på sundhedsområdet kunne i mange tilfælde være undgået, og er 
uretfærdige, fordi de er en konsekvens af forskellige muligheder, forskelle i forbindelse med 
adgang til tjenesteydelser og materielle ressourcer, samt forskelle i enkeltpersoners valg af 
livsstil. 

Uligheder på sundhedsområdet skyldes forskelle mellem befolkningsgrupper med hensyn til 
en lang række faktorer af betydning for sundheden, herunder levevilkår, sundhedsrelateret 
adfærd, uddannelse, beskæftigelse og indkomst, sundhedspleje, sygdomsforebyggelse og 
sundhedsfremme samt offentlige politikker, der har indflydelse på mængden, kvaliteten og 
fordelingen af disse faktorer. Forbindelsen mellem sociale determinanter og uligheder på 
sundhedsområdet anerkendes i stigende grad. Det betyder, at sociale problemer i vid 
udstrækning ses som forbundet med helbredsproblemer, og at de kræver en fælles løsning.

Der er behov for en innovativ politisk indstilling for at rette op på ulighederne på 
sundhedsområdet, navnlig for personer i de lavere socioøkonomiske lag. 

De sociale konsekvenser af den nuværende økonomiske og finansielle krise er blevet 
åbenbare. Der er næsten 5 mio. flere arbejdsløse end ved krisens begyndelse. Mange 
husstande har oplevet et fald i deres indkomst, et betydeligt antal er mere udsat for fattigdom 
og stor gældsætning og nogle har mistet deres hjem. Arbejdstagere på kortvarige kontrakter 
var blandt de første til at blive ramt af konjunkturnedgangen. Indvandrere og unge og ældre 
arbejdstagere, som er mest i fare for at befinde sig i udsatte positioner, blev i særlig høj grad 



PE452.571v01-00 8/8 PR\837173DA.doc

DA

ramt, men også grupper af arbejdstagere, som indtil da havde været relativt godt beskyttede, 
blev arbejdsløse.
Krisen havde en alvorlig indvirkning på sundhedssektoren i adskillige EU-medlemsstater, 
både hvad angår udbud og efterspørgsel. På udbudssiden førte den økonomiske og finansielle 
krise til en reduktion af ressourcerne til sundhedsydelser og langtidspleje som følge af 
budgetnedskæringer og lavere skatteindtægter, mens efterspørgslen efter sundhedsydelser og 
langtidspleje steg som følge af en kombination af faktorer, der bidrager til en forværring af 
sundhedstilstanden i den almindelige befolkning. Flere medlemsstater har medtaget 
foranstaltninger til at afbøde virkningerne af den økonomiske krise for sundhedssektoren i 
deres genopretningspakker ved at investere i infrastruktur på sundhedsområdet, optimere 
finansiering til sundhedssektoren og omstrukturere og omorganisere sundhedssystemet. 
Alligevel er der stor forskel på håndteringen af uligheder på sundhedsområdet i de forskellige 
medlemsstater.

Adgang er et centralt spørgsmål for alle offentlige tjenesteydelser. Bedre adgang til 
kvalitetsmæssig juridisk rådgivning og information hjælper borgerne til at lære mere om deres 
individuelle rettigheder. Indsamling og deling af dokumentation om effektive strategier, 
politikker og aktioner bidrager til at skabe støtte på tværs af statslige og forskellige sektorer. 
Det er afgørende, at nedbringelsen af uligheder på sundhedsområdet betragtes som en 
vigtig prioritet på alle niveauer af den politiske beslutningsproces og dermed følger 
strategien for integration af sundhedsaspektet i alle politikker og sikrer effektive 
konsekvensanalyser, der tager hensyn til lighed på sundhedsområdet.


