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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tervisealase ebavõrdsuse vähendamise kohta Euroopa Liidus
(2010/2089(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 184;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 35;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Solidaarsus ja tervishoid: tervisealase ebavõrdsuse 
vähendamine ELis” (KOM(2009)0567);

– võttes arvesse nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta otsust nr 1350/2007/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse teine tervisevaldkonna tegevusprogramm (2008-13);

– võttes arvesse sotsiaalkaitsekomitee arvamust teatise „Solidaarsus ja tervishoid: 
tervisealase ebavõrdsuse vähendamine ELis” kohta;

– võttes arvesse raportit sotsiaalkaitsekomitee ja Euroopa Komisjoni poolt majanduskriisi 
sotsiaalsele mõjule ja poliitilistele meetmetele antud teise ühishinnangu kohta;

– võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2008. aasta resolutsioon noorte tervise ja heaolu 
kohta;

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni tervist mõjutavate sotsiaalsete tegurite 
komisjoni lõppraportit (WHO, 2008);

– võttes arvesse regioonide komitee arvamust teatise „Solidaarsus ja tervishoid: tervisealase 
ebavõrdsuse vähendamine ELis” kohta;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A7-0000/2010),

A. arvestades, et kohtades, kus inimeste keskmine eluiga on pikem ja nende tervis parem kui 
eelmistel põlvkondadel, seisab EL silmitsi olulise probleemiga, s.o ELi liikmesriikide 
vahelised ning liikmesriikide sisesed suured tervisealased erinevused;

B. arvestades, et kõige madalama ja kõige kõrgema sotsiaalmajandusliku staatusega rühmade 
eeldatav eluiga sünnihetkel erineb meeste puhul 10 aasta ja naiste puhul 6 aasta võrra;

C. arvestades, et tervisealasel ebavõrdsusel on oluline sooline mõõde: naiste eluiga on 
keskmiselt pikem kui meestel, kuid nad võivad kannatada pikema aja oma elust halva 
tervise pärast;

D. arvestades, et tervisealast ebavõrdsust kõrgema ja madalama haridustasemega, kõrgemal 
ja madalamal ametiastmel ning kõrgema ja madalama sissetulekuga rahvastikurühmadesse 
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kuuluvate inimeste hulgas leidub kõikides liikmesriikides;

E. arvestades, et tervisealase ebavõrdsuse mõõtmine on esimene oluline samm tõhusate 
meetmete võtmiseks;

F. arvestades, et tavaliselt on suremuse määr kõrgem madalama haridustasemega, madalamal 
ametiastmel ja madalama sissetulekuga rahvastikurühmadesse kuuluvate inimeste hulgas 
ning oluline ebavõrdsus valitseb ka konkreetsete haiguste, sealhulgas vaimuhaiguste, ning 
enamike invaliidsuse vormide esinemuses;

G. arvestades, et sotsiaalne seisund mõjutab tervislikku seisundit – madalama 
haridustasemega, madalamal ametiastmel olevad või madalama sissetulekuga inimesed 
kalduvad surema nooremalt ning enamiku terviseprobleemide esinemus on nende hulgas 
samuti suurem;

H. arvestades, et elanikerühmade tervisealast ebavõrdsust põhjustavad mitmesugused tervist 
mõjutavad faktorid, mis hõlmavad: elutingimusi; tervisekäitumist; haridust, töökohta ja 
sissetulekut; tervishoidu, haiguste ennetamist ja tervist edendavaid teenuseid; ning 
kõnealuste faktorite hulka, kvaliteeti ja nendele juurdepääsu mõjutavat riiklikku poliitikat;

I. arvestades, et komisjoni prognoosi kohaselt jõuab tööpuudus 2010. aasta lõpuks 
tõenäoliselt 10,3 protsendini ning arvestades laialt levinud muret, et praegune 
majanduskriis ja eriti selle mõju tööpuudusele hakkab mõjuma negatiivselt elanikkonna 
tervisele;

J. arvestades, et praegune majandus- ja finantskriis võib avaldada ränka mõju ELi mitme 
liikmesriigi tervishoiusektorile nii pakkumise kui nõudluse poole pealt;

K. arvestades, et terviseriske suurendab veelgi vaesuse lisandumine muudele inimest 
haavatavaks muutvatele faktoritele nagu iga (lapsepõlv või vanadus), puue või pärinemine 
rahvusvähemuste hulgast,

1. peab tervitatavaks komisjoni teatises „Solidaarsus ja tervishoid: tervisealase ebavõrdsuse 
vähendamine ELis” antud põhilisi soovitusi: 1) ühtlasema tervisliku seisundi võtmine 
üheks meie sotsiaalse ja majandusliku arengu üldiseks eesmärgiks, 2) andme- ja 
teabebaaside parandamine (sealhulgas mõõtmine, jälgimine, hindamine ja aruandlus), 3) 
kogu ühiskonna panuse suurendamine tervisealaste ebavõrdsuste vähendamiseks, 4) 
ebasoodsas olukorras olevate rühmade vajadustele vastamine ning 5) ELi 
poliitikasuundade panuse suurendamine tervisealaste ebavõrdsuste vähendamiseks;

2. rõhutab, et tuleb pöörata tähelepanu ühiskonna kõikidele sotsiaalsetele rühmadele, 
kusjuures tuleks erilist tähelepanu pöörata vaesuses elavate inimeste, ebasoodsas 
olukorras olevate rändajate ja vähemusrahvusest inimeste, puuetega inimeste ning 
vaesuses elavate eakate ja laste vajadustele;

3. rõhutab, et majandus- ja finantskriis võib – eriti pakkumise poole pealt – eelarvekärbete ja 
madalama maksutulu tõttu viia rahvatervise, tervishoiu ja pikaajalise hoolduse teenuste 
rahastamise taseme vähenemiseni, kuid samas võib nõudmine tervishoiu- ja pikaajalise 
hoolduse teenuste järele kasvada tegurite tõttu, mille koosmõju aitab kaasa rahvastiku 
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tervisliku seisundi halvenemisele;

4. kutsub nõukogu üles hindama meetmeid, mis on ette nähtud majanduskriisi mõju 
vähendamiseks tervishoiusektoris, eelkõige järgmistel aladel: investeerimine tervishoiu 
infrastruktuuri, rahvatervisesse, tervise edendamisse ja haiguste ennetamisse; 
tervishoiusektori rahastamise optimeerimine; tervishoiusüsteemi ümberstruktureerimine ja 
-korraldamine;

5. kutsub liikmesriike üles parandama oma võimet tähelepanelikult jälgida kriisi sotsiaalseid 
aspekte;

6. soovitab kõikidel liikmesriikidel investeerida sotsiaalsete, haridus-, keskkonna- ja 
tervishoiuteenuste infrastruktuuri;

7. kutsub liikmesriike üles edendama poliitikat, mis seab eesmärgiks kõikidele lastele 
tervislike elutingimuste tagamise ning meetmed rasedate naiste ja lapsevanemate 
toetuseks;

8. juhib tähelepanu asjaolule, et on tähtis tõsta tervishoiu keskmist taset ja vähendada 
sotsiaalsete rühmade vahelist ebavõrdsust ning rõhutab, et need eesmärgid tuleks 
saavutada tervishoiule tehtavate riiklike kulutuste optimeerimise teel;

9. rõhutab, et lisaks riikide valitsustele on ka piirkondlikel ametiasutustel mitmes riigis 
oluline roll rahvatervise ja tervishoiuteenuste valdkonnas ning seepärast on vaja neid 
aktiivselt kaasata; rõhutab, et kohalikud omavalitsused, töökohad ja muud huvirühmad 
saavad anda olulise panuse.

10. kutsub nõukogu ja komisjoni ELi 2020. aasta strateegia raames üles aktiivsemalt 
tunnistama asjaolu, et võitluses tõrjutuse vastu on tervis ja heaolu keskse tähtsusega ning 
soovitab lisada ELi 2020. aasta strateegia jälgimise protsessi sotsiaal-majandusliku 
staatuse järgi rühmitatud näitajad;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles arendama välja vanuse, soo, sotsiaal-majandusliku 
staatuse ja geograafilise mõõtme järgi rühmitatud ühine näitajate kogum tervisealase 
ebavõrdsuse jälgimiseks ning töötama välja meetodid liikmesriikides tervisealase olukorra 
kontrollimiseks, et teha kindlaks ja seada esikohale parandusi vajavad valdkonnad ja 
parimad tavad;

12. kutsub komisjoni üles tagama, et tervisealase ebavõrdsuse vähendamise eesmärk on 
lisatud tulevastesse vanemaealiste tervise parandamist käsitlevatesse algatustesse;

13. kutsub komisjoni üles töötama välja viisid, kuidas kaasata heade tavade kasutamisse ja 
levitamisse asjaomased huvirühmad ELi tasandil; 

14. kutsub komisjoni üles aitama liikmesriike paremini kasutada ELi ühtekuuluvuspoliitika 
vahendeid ja struktuurifonde tervisealast ebavõrdsust põhjustavate tegurite vähendamise 
projektide toetuseks; kutsub komisjoni samuti üles toetama programmi PROGRESS alusel 
rahastatavaid tegevusi;
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15. kutsub komisjoni üles süvalaiendama lähenemisviisi, mis ELi kogu sise- ja välispoliitika 
arendamisel – eriti aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks – võtaks aluseks tervist 
mõjutavad sotsiaalsed tegurid ja käsitleks õigust ja tervise arvessevõtmist kõikides 
poliitikavaldkondades;

16. kutsub komisjoni üles soodustama seda, et tervisealase ebavõrdsuse vähendamine võetaks 
kõikides liikmesriikides poliitiliseks prioriteediks, arvestades sealjuures tervist mõjutavate 
sotsiaalsete teguritega ning võetaks selleks meetmeid sellistes poliitikavaldkondades nagu 
keskkond, haridus ja töötingimused;

17. kutsub komisjoni üles koostama juhised nende mehhanismide täiendamiseks, mille abil 
jälgitakse tervisealast ebavõrdsust kogu ELis (nii liikmesriikide vahel kui ka nende sees), 
parandades andmete kogumist süsteemsema ja võrreldavama informatsiooni abil, mis
täiendaks olemasolevaid andmeid tervisealase ebavõrdsuse kohta, ning samuti korrapärase 
jälgimise ja analüüsi kaudu;

18. kutsub komisjoni üles hindama oma eduaruannetes tervisealase ebavõrdsuse 
vähendamiseks korraldatava sekkumise tõhusust ning tervise paranemist tänu tervist 
mõjutavaid sotsiaalseid tegureid sisaldavale poliitikale;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Üldiselt seostatakse tervist ja eluea eeldatavat pikkust endiselt sotsiaalsete tingimuste ja 
lapseeas kogetud vaesusega. Vaatamata edasiminekule jääb lõhe sotsiaalse skaala tipus ja 
selle põhjas asuvate inimeste tervisenäitajate vahel suureks ning mõnedel aladel kasvab see 
jätkuvalt. 

Maade ja piirkondade vahel valitseb ikka veel oluline ebavõrdsus; näiteks 2007. aastal 
varieerus ELis meeste eeldatav eluiga sünnihetkel liikmesriigiti 14,5 aasta võrra, samas kui 
naiste puhul oli see näitaja 8,3 aastat (Eurostat, 2010).

Kuuekümne viie aastaste inimeste eluea eeldatav pikkus EL-27 näitab, et 2006. aastal võis 
keskmine mees elada veel 16,8 aastat ning keskmine naine 20,4 aastat üle selle vanuse.
Liikmesriigiti varieerus 65. aastaste meeste eluea eeldatav pikkus 2007. aastal 5,6 aasta võrra, 
kusjuures kõige kõrgem oli see Prantsusmaal (18,4 aastat) ja kõige madalam Lätis (12,8 
aastat). Naiste eeldatav eluiga varieerus pisut rohkem (6,6 aastat) – 23,0 aastast Prantsusmaal 
kuni 16,4 aastani Bulgaarias (Eurostat, 2010).

Tervisealane ebavõrdsus on probleem, millega tuleb tegeleda. Selline ebavõrdsus algab juba 
nooruses, jätkub kuni kõrge vanaduseni ja kandub üle isegi järgmistele põlvkondadele.

Nooruses kogetud ebavõrdsus seoses juurdepääsuga haridusele, töökohtadele ja tervishoiule, 
aga ka sooline ja kultuuritaustast tulenev ebavõrdsus, võib mõjutada inimeste tervist oluliselt 
kogu nende elu jooksul. Terviseriske suurendab veelgi, kui muudele inimest haavatavaks 
muutvatele faktoritele nagu iga (lapsepõlv või vanadus), puue või pärinemine 
rahvusvähemuste hulgast, lisandub veel vaesus. Kuid ka halb tervis võib viia vaesuse ja/või 
sotsiaalse tõrjutuseni.

Tihti on sellised tervisealased erinevused välditavad ja ebaõiglased, kuna neid on põhjustatud 
erinevused võimalustes, teenustele juurdepääsus ja materiaalsetes ressurssides, kuid ka 
isiklikud valikud elustiili osas. 

Elanikerühmade tervisealast ebavõrdsust põhjustavad mitmesugused tervist mõjutavad 
faktorid, näiteks: elutingimused; tervisekäitumine; haridus, ametiaste ja sissetulek; tervishoid, 
haiguste ennetamine ja tervist edendavad teenused, aga ka kõnealuste faktorite hulka, 
kvaliteeti ja nendele juurdepääsu mõjutav riiklik poliitika. Sotsiaalsete tegurite ja tervisealase 
ebavõrdsuse vahelist seost tunnistatakse üha laialdasemalt. See tähendab, et sotsiaalseid 
probleeme hakatakse üha enam vaatlema kui terviseprobleemidega seotud nähtust, mis vajab 
integreeritud lähenemist.

Tervisealase ebavõrdsuse vähendamiseks on vaja uuenduslikku poliitilist suhtumist, seda eriti 
madalamatesse sotsiaalmajanduslikesse rühmadesse kuuluvate inimeste puhul. 

Nüüdseks on hakanud ilmnema praeguse majandus- ja finantskriisi sotsiaalsed tagajärjed. 
Praegu on 5 miljonit töötut rohkem, kui kriisi alguses. Paljude leibkondade sissetulek on 
vähenenud, oluline arv inimesi on vaesusse sattumise ja ülelaenamise ohus ning mõned on 
kaotanud kodu. Majanduslangus tabas kõigepealt neid töötajaid, kes töötasid lühiajaliste 
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lepingute alusel. Eriti rängalt mõjutas see sisserändajaid ning noori ja vanemaid töötajaid, kes 
on tavaliselt ebakindlamas olukorras, kuid samuti jäid töötuks ka sellistesse töötajate 
kategooriatesse kuuluvad inimesed, kes olid senini olnud suhteliselt hästi kaitstud.
Kriis avaldas ränka mõju ELi mitme liikmesriigi tervishoiusektorile nii pakkumise kui ka 
nõudluse poole pealt. Pakkumise osas viis majandus- ja finantskriis eelarvekärbete ja 
madalama maksutulu tõttu tervishoiu ja pikaajalise hoolduse teenuste finantseerimistaseme 
vähenemiseni, kuid samas kasvas nõudlus tervishoiu- ja pikaajalise hoolduse teenuste järele 
tegurite tõttu, mille koosmõju aitab kaasa rahvastiku tervisliku seisundi halvenemisele. Paljud 
liikmesriigid on oma taastumispakettidesse lisanud meetmeid majanduskriisi mõju 
leevendamiseks tervishoiusektoris ning sel eesmärgil teinud investeeringuid tervishoiu 
infrastruktuuri, optimeerinud tervishoiusektori rahastamist, ümber struktureerinud ja ümber 
korraldanud tervishoiusüsteemi. Kuid tervisealase ebavõrdsuse vähendamiseks võetud 
meetmete ulatus varieerub siiski liikmesriigiti oluliselt.

Kõikide avalike teenuste juures on kõige tähtsam nende kättesaadavus. Heatasemelise 
õigusabi ja informatsiooni kättesaadavuse parandamine aitab kodanikel oma isiklikke õigusi 
paremini tundma õppida. Tõhusate strateegiate, poliitika ja meetmete kohta tõendite 
kogumine ja nende jagamine aitab riiklikus ja teistes sektorites toetust leida. On ülimalt tähtis, 
et tervisealase ebavõrdsuse vähendamist peetaks kõigis poliitikakujundamise valdkondades 
esmatähtsaks – sellega rakendataks lähenemisviisi „Tervis kõikides poliitikavaldkondades” 
ning tagataks tõhusad mõjuhinnangud, mis võtaks arvesse tervisealase võrdsuse näitajaid. 


