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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ
(2010/2089(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 184 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο ‘Αλληλεγγύη στον τομέα της 
υγείας: μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας’ (COM(2009)0567),

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1350/2007/ΕΚ, του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 
2007, που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας για 
την περίοδο 2008-2013,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας για την ‘Αλληλεγγύη 
στον τομέα της υγείας: μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας’,

– έχοντας υπόψη την έκθεση επί της δεύτερης κοινής αξιολόγησης της οικονομικής κρίσης 
και των πολιτικών αντιδράσεων από την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2008 για την υγεία και 
την ευημερία των νέων,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Επιτροπής για τους κοινωνικούς προσδιοριστικούς 
παράγοντες για την υγεία (ΠΟΥ, 2008),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών επί της ‘Αλληλεγγύης στον 
τομέα της υγείας: μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας’,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι οι πολίτες ζουν κατά μέσο όρο περισσότερο και με 
καλύτερη υγεία απ’ ότι προηγούμενες γενεές, η ΕΕ αντιμετωπίζει μια σημαντική 
πρόκληση, ήτοι τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν στον τομέα της υγείας μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ και στο εσωτερικό τους,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά του προσδόκιμου επιβίωσης κατά τη γέννηση μεταξύ 
των χαμηλότερων και των υψηλότερων κοινωνικοοικονομικών ομάδων είναι 10 χρόνια 
για τους άνδρες και 6 για τις γυναίκες,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας έχουν και σημαντική 
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διάσταση φύλου: οι γυναίκες ζουν γενικά περισσότερο από τους άνδρες, αλλά ζουν 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους με προβλήματα υγείας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διαπιστώθηκαν ανισότητες υγείας μεταξύ μελών των 
υψηλότερων και των χαμηλότερων εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και εισοδηματικών 
ομάδων σε όλα τα κράτη μέλη,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέτρηση των ανισοτήτων υγείας συνιστά θεμελιώδες πρώτο 
βήμα για την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά θνησιμότητας είναι συνήθως υψηλότερα μεταξύ των 
μελών χαμηλότερων εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και εισοδηματικών ομάδων και ότι 
διαπιστώθηκαν επίσης σημαντικές ανισότητες όσον αφορά την επικράτηση των 
περισσοτέρων ασθενειών, μεταξύ των οποίων οι ψυχικές ασθένειες, και των 
περισσοτέρων ειδικών μορφών αναπηρίας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια κοινωνική διαβάθμιση στο καθεστώς υγείας, βάσει 
της οποίας τα μέλη χαμηλότερων εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και εισοδηματικών 
ομάδων τείνουν να πεθαίνουν νωρίτερα και να αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα 
υγείας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες υγείας οφείλονται σε διαφορές μεταξύ 
πληθυσμιακών ομάδων που αφορούν ποικίλους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την 
υγεία, όπως: οι συνθήκες διαβίωσης· οι σχετικές με την υγεία συμπεριφορές· η 
εκπαίδευση, το επάγγελμα και το εισόδημα· η υγειονομική περίθαλψη, η πρόληψη 
ασθενειών και οι υπηρεσίες προαγωγής της υγείας· και οι δημόσιες πολιτικές που 
επηρεάζουν την ποιότητα, ποσότητα και κατανομή των παραγόντων αυτών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προβλέπει ότι η ανεργία ενδέχεται να φτάσει το 
10,3% μέχρι τα τέλη του 2010, και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι διαδεδομένες οι 
ανησυχίες ότι η σημερινή οικονομική κρίση, και ιδίως η επίπτωσή της επί της ανεργίας, 
θα επηρεάσει αρνητικά την υγεία του πληθυσμού,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί να 
πλήξει σοβαρά τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, 
από πλευράς τόσο προσφοράς όσο και ζήτησης,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι υγείας επιτείνονται περαιτέρω από το συνδυασμό της 
φτώχειας με άλλους παράγοντες τρωτότητας, όπως η παιδική ηλικία ή το γήρας, η 
αναπηρία ή η υπαγωγή σε μία μειονότητα,

1. χαιρετίζει τις βασικές συστάσεις που διατυπώνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της που 
τιτλοφορείται ‘Αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας: μείωση των ανισοτήτων στον τομέα 
της υγείας’: 1) να περιλαμβάνεται η δικαιότερη κατανομή της υγείας στους γενικούς μας 
στόχους για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, 2) να βελτιωθούν οι βάσεις δεδομένων και 
γνώσεων (συμπεριλαμβανομένων της μέτρησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και 
αναφοράς), 3) να ενισχυθεί η δέσμευση των κοινωνιών γενικά για τη μείωση των 
ανισοτήτων υγείας, 4) να καλυφθούν οι ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, και 5) να 
αναπτυχθεί η συνεισφορά των πολιτικών της ΕΕ για τη μείωση των ανισοτήτων υγείας·
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2. τονίζει ότι πρέπει να εστιαστούμε σε ολόκληρη την κοινωνική διαβάθμιση, με ιδιαίτερη 
προσοχή στις ανάγκες των φτωχών, των μειονεκτούντων ομάδων μεταναστών και 
εθνικών μειονοτήτων, των ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων και των παιδιών που 
ζουν σε συνθήκες φτώχειας·

3. τονίζει ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, ιδίως στην πλευρά της προσφοράς, 
μπορεί να προκαλέσει τον περιορισμό του επιπέδου χρηματοδότησης της δημόσιας υγείας 
και των υπηρεσιών υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης, λόγω των δημοσιονομικών 
περικοπών και των χαμηλότερων φορολογικών εσόδων, τη στιγμή που η ζήτηση 
υπηρεσιών υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης ενδέχεται να αυξηθεί λόγω του 
συνδυασμού παραγόντων που συμβάλλουν στην επιδείνωση της υγείας του πληθυσμού
γενικά·

4. καλεί το Συμβούλιο να αξιολογήσει μέτρα προς μετριασμό της επίπτωσης της 
οικονομικής κρίσης επί του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως στους κάτωθι 
τομείς: επενδύσεις σε υποδομές υγείας, δημόσια υγεία, προαγωγή της υγείας και πρόληψη 
ασθενειών, βελτιστοποίηση της χρηματοδότησης του τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση του συστήματος υγειονομικής 
περίθαλψης·

5. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ικανότητά τους να παρακολουθούν στενά τις 
κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης·

6. παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε κοινωνικές, εκπαιδευτικές, 
περιβαλλοντικές και υγειονομικές υποδομές·

7. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτικές με στόχο την εξασφάλιση υγειών 
συνθηκών διαβίωσης για όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων δράσεων υπέρ των 
εγκύων και των γονέων·

8. τονίζει ότι πρέπει να ανυψωθεί το επίπεδο της υγειονομικής περίθαλψης και να μειωθούν 
οι ανισότητες μεταξύ διαφόρων κοινωνικών ομάδων, καθώς και ότι όλοι αυτοί οι στόχοι 
μπορούν να επιτευχθούν με τη βελτιστοποίηση των δημόσιων δαπανών για την 
υγειονομική περίθαλψη·

9. τονίζει ότι, πέραν των εθνικών κυβερνήσεων, οι περιφερειακές αρχές πολλών χωρών 
οφείλουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημόσια υγεία και τις υγειονομικές 
υπηρεσίες και πρέπει επομένως να εμπλακούν ενεργώς· τονίζει ότι οφείλουν να 
συνεισφέρουν σημαντικά και οι τοπικές κυβερνήσεις, οι εργοδότες και άλλοι 
ενδιαφερόμενοι·

10. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναγνωρίσουν περισσότερο στα πλαίσια της 
στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’, το γεγονός ότι η υγεία και η ευημερία είναι ζωτικές για την 
καταπολέμηση του αποκλεισμού και να περιλάβουν στην παρακολούθηση της 
στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’ δείκτες για την ανάλυση ανά κοινωνικοοικονομικά 
στρώματα·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξελίξουν κοινή δέσμη δεικτών προς 
παρακολούθηση των ανισοτήτων υγείας ανά ηλικία, φύλο, κοινωνικοοικονομική 
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κατάσταση και γεωγραφική διάσταση και να ορίσουν μεθοδολογία προς έλεγχο της 
κατάστασης της υγείας στα κράτη μέλη με στόχο τον προσδιορισμό και την απόδοση 
προτεραιότητας σε τομείς βελτίωσης και σε βέλτιστες πρακτικές·

12. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η μείωση των ανισοτήτων υγείας θα 
αντιμετωπίζεται πλήρως στην μελλοντική πρωτοβουλία για την υγιή γήρανση·

13. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει τρόπους συμμετοχής και εμπλοκής όλων των σχετικών 
ενδιαφερομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την προώθηση της υιοθέτησης και 
διάδοσης των ορθών πρακτικών·

14. καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη για την καλύτερη χρήση της πολιτικής 
για τη συνοχή και των διαρθρωτικών ταμείων προκειμένου να υποστηρίξουν σχέδια για 
την αντιμετώπιση παραγόντων που συμβάλλουν στις ανισότητες υγείας· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να υποστηρίξει δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του 
προγράμματος PROGRESS·

15. καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στη διαμόρφωση κάθε εσωτερικής και εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ μια προσέγγιση βασισμένη στους κοινωνικούς παράγοντες που 
προσδιορίζουν την υγεία και στην ‘ισότητα και υγεία σε όλες τις πολιτικές’, με στόχο 
ιδίως την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας·

16. καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει την αντιμετώπιση των ανισοτήτων υγείας ως πολιτική 
προτεραιότητα σε όλα τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς παράγοντες 
που προσδιορίζουν την υγεία, μέσω δράσεων σε τομείς πολιτικής όπως το περιβάλλον, η 
παιδεία και οι συνθήκες εργασίας·

17. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει προσανατολισμούς προς βελτίωση των μηχανισμών 
παρακολούθησης των ανισοτήτων υγείας σε ολόκληρη την ΕΕ (μεταξύ των κρατών 
μελών αλλά και στο εσωτερικό τους) μέσω της βελτίωσης της συλλογής δεδομένων με 
συστηματικότερες και πιο συγκρίσιμες πληροφορίες που θα συμπληρώνουν τα υπάρχοντα 
δεδομένα για τις ανισότητες υγείας και με την τακτική παρακολούθηση και ανάλυση·

18. καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί, στις εκθέσεις προόδου της, την αποτελεσματικότητα 
των παρεμβάσεων επί της μείωσης των ανισοτήτων υγείας, καθώς και τη βελτίωση της 
υγείας που επιτυγχάνουν οι πολιτικές για τους κοινωνικούς παράγοντες που 
προσδιορίζουν την υγεία·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικά, η υγεία και το προσδόκιμο επιβίωσης εξακολουθούν να εξαρτώνται από κοινωνικές 
συνθήκες και τη φτώχεια κατά την παιδική ηλικία. Παρά τις βελτιώσεις, η διαφορά μεταξύ 
της κατάστασης της υγείας των ατόμων που βρίσκονται στο ανώτερο και στο κατώτερο μέρος 
της κοινωνικής κλίμακας παραμένει μεγάλη, ενώ σε ορισμένες περιοχές εξακολουθεί να 
διευρύνεται.

Υπάρχουν ακόμη σημαντικές ανισότητες μεταξύ χωρών και περιοχών· για παράδειγμα, το 
προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση των ανδρών παρουσιάζει διαφορά 14,2 ετών μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ το 2007, ενώ το αντίστοιχο στοιχείο για τις γυναίκες είναι 8,3 έτη
(Eurostat, 2010).

Το προσδόκιμο επιβίωσης των ατόμων άνω των 65 στην ΕΕ των 27 καταδεικνύει ότι ο μέσος 
άνδρας μπορεί να ελπίζει να ζήσει επιπλέον 16,8 χρόνια το 2006, ενώ το αντίστοιχο στοιχείο 
για τις γυναίκες είναι 20,4 έτη. Το προσδόκιμο επιβίωσης των ανδρών ηλικίας 65 χρονών 
παρουσιάζει διαφορά 5,6 ετών μεταξύ των κρατών μελών το 2007, από το υψηλό επίπεδο των 
18,4 ετών στη Γαλλία έως το χαμηλό των 12,8 ετών στη Λετονία. Η διαφορά για τις γυναίκες 
είναι ελαφρώς μεγαλύτερη (6,6 χρόνια) από τα 23,0 χρόνια στη Γαλλία έως τα 16,4 χρόνια 
για τη Βουλγαρία (Eurostat, 2010).

Οι ανισότητες υγείας είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αρχίζουν νωρίς στη 
ζωή και συνεχίζονται όχι μόνο στα γηρατειά, αλλά και στις επόμενες γενεές.

Οι ανισότητες στα αρχικά στάδια της ζωής όσον αφορά την πρόσβαση στην παιδεία, την 
απασχόληση και την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και οι βασιζόμενες στο φύλο και το 
πολιτιστικό υπόβαθρο, μπορεί να έχουν κρίσιμη επίπτωση επί της υγείας των ανθρώπων 
καθόλη τη ζωή τους. Ο συνδυασμός φτώχειας και άλλων ευπαθειών όπως η παιδική ηλικία ή 
το γήρας, η αναπηρία ή η υπαγωγή σε κάποια μειονότητα επιδεινώνει περαιτέρω τους 
κινδύνους υγείας, ενώ αντιστρόφως, η κακή υγεία μπορεί να προκαλέσει φτώχεια και/ή 
κοινωνικό αποκλεισμό.

Τα αίτια αυτών των διαφορών υγείας είναι, σε πολλές περιπτώσεις, αποφεύξιμα και άδικα, 
επειδή αποτελούν τη συνέπεια διαφορών σε ευκαιρίες, σε πρόσβαση σε υπηρεσίες και 
υλικούς πόρους, καθώς και διαφορών σε επιλογές τρόπου ζωής των ατόμων.

Οι ανισότητες υγείας οφείλονται σε διαφορές μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων όσον αφορά 
ευρύ φάσμα παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, όπως: οι συνθήκες διαβίωσης· η σχετική 
με την υγεία συμπεριφορά· η παιδεία, το επάγγελμα και το εισόδημα· η υγειονομική 
περίθαλψη, η πρόληψη ασθενειών και οι υπηρεσίες προαγωγής της υγείας καθώς και οι 
δημόσιες πολιτικές που επηρεάζουν την ποσότητα, την ποιότητα και την κατανομή αυτών 
των παραγόντων. Αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η σχέση μεταξύ των κοινωνικών 
προσδιοριστικών παραγόντων και των ανισοτήτων υγείας. Αυτό σημαίνει ότι τα κοινωνικά 
προβλήματα θεωρείται ευρέως ότι επηρεάζουν τα προβλήματα υγείας, γεγονός που απαιτεί 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση.

Χρειαζόμαστε καινοτόμο θεώρηση πολιτικής προς αντιμετώπιση των ανισοτήτων υγείας, 
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ιδίως για τα μέλη χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικών ομάδων.

Οι κοινωνικές επιπτώσεις της σημερινής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι 
πλέον φανερές. Υπάρχουν σχεδόν 5 εκατομμύρια περισσότεροι άνεργοι απ’ ότι στην αρχή 
της κρίσης. Πολλά νοικοκυριά υπέστησαν μείωση του εισοδήματός τους, σημαντικός αριθμός 
κινδυνεύει περισσότερο από τη φτώχεια και την υπερχρέωση, ενώ μερικά έχουν χάσει τα 
σπίτια τους. Οι εργαζόμενοι με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις ήταν οι πρώτοι που επλήγησαν 
από την ύφεση. Επλήγησαν ιδιαίτερα οι μετανάστες και οι νέοι και ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, 
που κινδυνεύουν περισσότερο να βρεθούν να επισφαλή θέση, αλλά επλήγησαν από την 
ανεργία και κατηγορίες εργαζομένων που μέχρι τώρα ήταν σχετικά καλά προστατευμένες.

Η κρίση είχε σοβαρή επίπτωση επί του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε διάφορα 
κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση. Από πλευράς 
προσφοράς, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε μείωση του επιπέδου της 
χρηματοδότησης των υγειονομικών και μακροχρόνιας περίθαλψης υπηρεσιών εξαιτίας των 
περικοπών των προϋπολογισμών και των χαμηλότερων φορολογικών εσόδων, ενώ η ζήτηση 
υγειονομικών και μακροχρόνιας περίθαλψης υπηρεσιών αυξήθηκε λόγω του συνδυασμού 
παραγόντων που συμβάλλουν στην επιδείνωση της υγείας του πληθυσμού γενικά. Διάφορα 
κράτη μέλη περιέλαβαν μέτρα προς μετριασμό της επίπτωσης της οικονομικής κρίσης επί του 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στα πακέτα ανάκαμψης, επενδύοντας στις υποδομές 
υγείας, βελτιστοποιώντας τη χρηματοδότηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και 
αναδιαρθρώνοντας και αναδιοργανώνοντας το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Όμως, η 
δράση κατά των ανισοτήτων υγείας παρουσιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών.

Η πρόσβαση συνιστά βασικό πρόβλημα όλων των δημόσιων υπηρεσιών. Η βελτίωση της 
πρόσβασης σε καλής ποιότητας νομικές συμβουλές και πληροφορίες βοηθά τους πολίτες να 
γνωρίζουν περισσότερα σχετικά με τα ατομικά τους δικαιώματα. Η συλλογή και κοινοποίηση 
στοιχείων σχετικά με αποτελεσματικές στρατηγικές, πολιτικές και δράσεις θα συμβάλει στη 
συγκέντρωση υποστήριξης στις κυβερνήσεις και τους διαφόρους τομείς. Πρέπει η μείωση 
των ανισοτήτων υγείας να θεωρείται βασική προτεραιότητα, σε όλα τα επίπεδα της 
διαμόρφωσης της πολιτικής, ακολουθώντας έτσι μια ‘προσέγγιση υγείας σε όλες τις 
πολιτικές’ και διασφαλίζοντας αποτελεσματικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες επί της ισότητας όσον αφορά την υγεία.


