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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentéséről az EU-ban
(2010/2089(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 184. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 35. cikkére,

– tekintettel a Bizottság „Szolidaritás az egészségügyben: az egészség terén mutatkozó 
egyenlőtlenségek csökkentése az Európai Unióban” című közleményére 
(COM(2009)0567),

– tekintettel az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–
2013) létrehozásáról szóló, 2007. október 23-i 1350/2007/EK tanácsi határozatra,

– tekintettel a Szociális Védelmi Bizottság „Szolidaritás az egészségügyben: az egészség 
terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése az Európai Unióban” című véleményére,

– tekintettel a Szociális Védelmi Bizottságnak és az Európai Bizottságnak a gazdasági 
válság és a szakpolitikai válaszlépések társadalmi hatására vonatkozó második együttes 
értékeléséről szóló jelentésre,

– tekintettel a fiatalok egészségéről és jólétéről szóló, 2008. november 20-i tanácsi 
állásfoglalásra,

– tekintettel az egészségre ható társadalmi tényezőkkel foglalkozó bizottság záró jelentésére 
(WHO, 2008.),

– tekintettel a Régiók Bizottsága „Szolidaritás az egészségügyben: az egészség terén 
mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése az Európai Unióban” című véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel az EU fontos kihívással szembesül – nevezetesen az uniós tagállamokon belül és 
között létező széles egészségügyi szakadék –, mialatt a polgárok átlagosan hosszabb ideig 
és egészségesebben élnek, mint a korábbi generációk,

B. mivel összehasonlítva a születéskor várható élettartamot a legalacsonyabb és a 
legmagasabb társadalmi-gazdasági csoportok között, az eltérés férfiak esetében eléri a 10 
évet, nők esetében pedig a 6 évet,

C. mivel az egészségügyi egyenlőtlenségeknek fontos nemi dimenziója is van: a nők 
általában tovább élnek, mint a férfiak, de életük nagyobb részét tölthetik rossz egészségi 
állapotban,
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D. mivel valamennyi tagállamban egészségügyi egyenlőtlenségeket tapasztaltak a magasabb 
és alacsonyabb iskolai végzettségű, foglalkozási kategóriájú és jövedelmű emberek között,

E. mivel az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek mérése az első alapvető lépés a 
hatékony fellépés irányába,

F. mivel a halálozási arány általában magasabb az alacsonyabb iskolai végzettségű, 
foglalkozási kategóriájú és jövedelmű csoportokhoz tartozók között, valamint lényeges 
egyenlőtlenségeket tapasztaltak a legjellemzőbb betegségek – beleértve a mentális 
betegségeket – és a fogyatékosság legjellemzőbb formáinak gyakoriságában,

G. mivel az egészségi állapotban szociális gradiens figyelhető meg, vagyis az alacsonyabb 
iskolai végzettségű, alacsonyabb foglalkozási kategóriába tartozó vagy alacsonyabb 
jövedelmű emberek általában fiatalabb életkorban halnak meg, és az egészségi problémák 
többsége is gyakrabban fordul elő esetükben,

H. mivel az egészségben mutatkozó egyenlőtlenségek oka az, hogy a lakosság csoportjai 
között számos olyan különbség van, melyek az egészséget befolyásolják, például az 
életkörülmények; az egészségre kiható magatartásformák; az iskolázottság, a foglalkozás 
és a jövedelem; az egészségügyi ellátás, a betegségmegelőzés és az egészségjavító 
szolgáltatások; továbbá az e tényezők mennyiségét, minőségét és eloszlását befolyásoló 
közpolitikák,

I. mivel a Bizottság előrejelzése szerint 2010 végére a munkanélküliségi ráta valószínűleg 
eléri a 10,3%-ot, és mivel széles körben elterjedt aggodalom, hogy a jelenlegi gazdasági 
válság – különösen a munkanélküliségre gyakorolt hatása – negatív hatással lesz a 
lakosság egészségére,

J. mivel a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság számos uniós tagállamban súlyos hatással 
lehet az egészségügyi ellátási ágazatra, mind az ellátási, mind a keresleti oldalon,

K. mivel a szegénység és a sebezhetőségek – mint például a gyermekkor vagy az időskor, a 
fogyatékosság vagy a kisebbséghez való tartozás – összeadódása tovább növeli az 
egészségi kockázatokat,

1. üdvözli a Bizottság „Szolidaritás az egészségügyben: az egészség terén mutatkozó 
egyenlőtlenségek csökkentése az Európai Unióban” című közleményében tett 
kulcsjavaslatokat: 1) egyenlőbb egészségi állapot biztosítása mint az általános társadalmi 
és gazdasági fejlődéssel kapcsolatos céljaink része, 2) az adat- és tudásbázis javítása 
(ideértve a mérést, a nyomon követést, az értékelést és a jelentéstételt), 3) kötelezettségek 
vállalása a társadalmon belül az egészség terén mutatkozó különbségek csökkentése 
érdekében, 4) a kiszolgáltatott csoportok igényeinek kielégítése, valamint 5) az uniós 
politikáknak az egészség terén mutatkozó különbségek csökkentéséhez való 
hozzájárulásának fokozása;

2. hangsúlyozza, hogy a figyelmet az egész szociális gradiensre kell összpontosítani, különös 
figyelmet szentelve a szegénységben élők, a hátrányos helyzetű migráns és etnikai 
kisebbségi csoportok, a fogyatékkal élők, az idősek és a szegénységben élő gyermekek 
igényeire;
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3. hangsúlyozza, hogy a gazdasági és pénzügyi válság – különösen az ellátási oldalon – a 
közegészségügy, az egészségügyi ellátás és a hosszú távú ellátási szolgáltatások 
finanszírozási szintjének csökkenéséhez vezethet a költségvetési megszorítások és az 
alacsonyabb adóbevételek eredményeként, mialatt az egészségügyi és a hosszú távú 
ellátási szolgáltatások iránti kereslet a teljes lakosság egészségi állapotának romlásához 
hozzájáruló tényezők összeadódása miatt megnövekedhet;

4. felhívja a Tanácsot, hogy értékelje a gazdasági válságnak az egészségügyi ellátási 
ágazatra gyakorolt hatásának enyhítését szolgáló intézkedéseket, különösen az alábbi 
területeken: az egészségügyi infrastruktúrába, a közegészségügybe, az egészségjavításba 
és a betegségmegelőzésbe való befektetés, az egészségügyi ellátási ágazat 
finanszírozásának optimalizálása, az egészségügyi ellátás rendszerének átalakítása és 
átszervezése;

5. felhívja a tagállamokat, hogy javítsák a válság társadalmi hatásainak alapos nyomon 
követését biztosító képességüket;

6. ösztönzi a tagállamokat, hogy valósítsanak meg beruházásokat a szociális, oktatási, 
környezetvédelmi és egészségügyi szolgáltatási infrastruktúrákban;

7. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák azon politikákat, melyek célja a gyermekek 
egészséges életkörülményeinek biztosítása, beleértve az állapotos nők és a szülők 
támogatását célzó fellépéseket; 

8. kiemeli az egészségügyi ellátás általános színvonala emelésének, valamint a különböző 
társadalmi csoportok közötti egyenlőtlenségek csökkentésének fontosságát, valamint 
hangsúlyozza, hogy e célkitűzések az egészségügyi ellátásra fordított közkiadások 
optimalizálása révén valósíthatók meg;

9. hangsúlyozza, hogy a nemzeti kormányokon kívül több országban is fontos szerepet 
töltenek be a regionális hatóságok a közegészségügyben és az egészségügyi szolgáltatások 
terén, így szükségszerű az intenzív bevonásuk a kérdés kezelésébe; kiemeli, hogy a helyi 
önkormányzatoknak, a munkahelyeknek és más érdekelt feleknek szintén nagymértékben 
hozzá kell járulniuk a kérdés megoldásához;

10. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az Európa 2020 stratégián belül biztosítsanak 
nagyobb elismerést azon ténynek, hogy az egészség és a jólét kulcsfontosságúak a 
kirekesztés legyőzésében, valamint hogy az Európa 2020 stratégia nyomon követésébe 
foglaljanak bele társadalmi-gazdasági státuszra vonatkozó mutatókat;

11. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki közös mutatókat az 
egészség terén mutatkozó – életkor, nem, társadalmi-gazdasági státusz és földrajzi 
dimenzió szerinti – egyenlőtlenségek nyomon követésére, valamint fejlesszenek ki egy 
módszert a tagállamokban jellemző egészségügyi helyzet ellenőrzésére, a javítást igénylő 
területek és bevált gyakorlatok kijelölése és rangsorolása céljából;

12. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az egészséges öregedésre vonatkozó 
jövőbeli kezdeményezések teljes mértékben foglalkozzanak az egészség terén mutatkozó 
egyenlőtlenségek csökkentésével;
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13. felhívja a Bizottságot olyan módszerek kifejlesztésére, melyekkel az európai szintű 
érintett felek arra ösztönözhetők, hogy befogadják és elterjesszék a bevált gyakorlatokat; 

14. felhívja a Bizottságot, hogy a hatékonyabb tagállami felhasználás érdekében támogassa az 
EU kohéziós politikájának és a strukturális alapoknak az egészség terén mutatkozó 
egyenlőtlenségekhez hozzájáruló tényezők kezelésére irányuló tevékenységeit; arra is 
felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a PROGRESS program alatt finanszírozott 
tevékenységeket;

15. felhívja a Bizottságot, hogy valamennyi belső és külső uniós politika kidolgozása során 
központi elemként kezelje az egészséget befolyásoló társadalmi tényezőkön és az 
„egyenlőség és egészség valamennyi politikában” elvén alapuló megközelítést, különösen 
a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása érdekében;

16. felhívja a Tanácsot, hogy a környezetvédelemre, az oktatásra és a munkakörülményekre 
vonatkozó politikai területeken tett fellépések révén mozdítsa elő az egészség terén 
mutatkozó egyenlőtlenségek megszüntetését, ami – tekintettel az egészség társadalmi 
tényezőire – valamennyi tagállam politikai prioritása;

17. felhívja a Bizottságot, hogy vázoljon fel iránymutatásokat az egészségügyi 
egyenlőtlenségek Unión belüli (tagállamok közötti és tagállamokon belüli) nyomon 
követését célzó mechanizmusoknak a rendszeresebb és összehasonlíthatóbb információk, 
valamint a rendszeres ellenőrzés és elemzés révén történő, az egészségügyi 
egyenlőtlenségekről rendelkezésre álló adatokat kiegészítő adatgyűjtés javítása útján 
történő javítására vonatkozóan;

18. felhívja a Bizottságot, hogy az elért haladásról szóló jelentésében értékelje az 
egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében tett lépések eredményességét, 
valamint az egészséget befolyásoló társadalmi tényezőkhöz kapcsolódó szakpolitikákból 
eredő, az egészségügy terén mutatkozó javulást;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Összességében, az egészség és a várható élettartam még mindig összefügg a szociális 
körülményekkel és a gyermekkori szegénységgel. A javulások ellenére az egészségügyi 
eredmények közötti különbség a társadalmi létra tetején és alján állók között jelentős maradt, 
és néhány területen tovább nő. 

Továbbra is jelentős egyenlőtlenségek állnak fenn az országok és a régiók között; például a 
férfiak születéskor várható élettartama között 14,2 év volt a különbség a tagállamok között 
2007-ben, míg ugyanez az adat a nők esetében 8,3 év (Eurostat, 2010.).

A 65 évesek várható élettartama a 27 tagállamban azt mutatja, hogy egy átlagos férfi 
várhatóan még 16,8 évet élt 2006-ban, míg ugyanez az adat a nőknél 20,4 év. A 65 éves 
férfiak várható élettartama közötti különbség 5,6 év volt a tagállamokban 2007-ben: a 
legmagasabb, 18,4 év Franciaországban, míg a legalacsonyabb, 12,8 év Lettországban. A 
nőkre vonatkozó eltérés valamivel nagyobb volt: 6,6 év (23 év Franciaországban és 16,4 év 
Bulgáriában) (Eurostat, 2010).

Az egészségügyi egyenlőtlenségek problémájával foglalkozni kell. Az egyenlőtlenségek a 
korai években kezdődnek és nem csak idős korig állnak fenn, hanem a következő 
generációkban is.

A fiatal korban megtapasztalt egyenlőtlenségek – az oktatáshoz, foglalkoztatáshoz és 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés terén mutatkozó, illetve a nemen és a kulturális 
háttéren alapuló egyenlőtlenségek – döntően befolyásolhatják az ember egészségi állapotát 
egész élete során. A szegénység és a sebezhetőségek – mint például a gyermekkor vagy az 
időskor, a fogyatékosság vagy a kisebbséghez való tartozás – összeadódása tovább növeli az 
egészségi kockázatokat, valamint fordítva, a betegség szegénységhez és/vagy társadalmi 
kirekesztéshez vezethet.

Ezen egészségbeli különbségek okai sok esetben elkerülhetőek és igazságtalanok, mivel azok 
a lehetőségekben mutatkozó, a szolgáltatásokhoz és az anyagi javakhoz való hozzáférésbeli, 
valamint az egyének életmódjára jellemző különbségek következményei. 

Az egészségben mutatkozó egyenlőtlenségek oka az, hogy a lakosság csoportjai között 
számos olyan különbség van, melyek az egészséget befolyásolják, nevezetesen az 
életkörülmények; az egészségre kiható magatartásformák; az iskolázottság, a foglalkozás és a 
jövedelem; az egészségügyi ellátás, a betegségmegelőzés és az egészségjavító szolgáltatások, 
továbbá az e tényezők mennyiségét, minőségét és eloszlását befolyásoló közpolitikák. 
Fokozatosan elismerik a társadalmi tényezők és az egészségügyi egyenlőtlenségek közötti 
kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi problémákat szélesebb körűen, az integrált 
választ igénylő egészségügyi problémákkal összefüggő kérdésként kezdik kezelni.

Innovatív politikai szemléletmódra van szükség az egészségügyi egyenlőtlenségek kezelése 
érdekében, különösen az alacsony társadalmi-gazdasági csoportokban lévők esetében. 
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A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság társadalmi következményeit sikerült mostanra 
feltárni. Közel 5 millióval több munkanélküli van most mint a válság kezdetekor. Sok 
háztartás bevétele csökkent, jelentős számban vannak azok, melyek jobban ki vannak téve a 
szegénységnek és az eladósodásnak, valamint néhány család elvesztette otthonát. A hanyatlás 
a rövid idejű szerződéssel rendelkező munkavállalókat érintette első körben. A bevándorlók, a 
fiatal és az idős munkavállalók – a leginkább bizonytalan helyzetben lévők – különösen 
érintettek voltak, de az idáig viszonylag védettnek számító dolgozók szintén munkanélkülivé 
váltak.
A válságnak számos súlyos hatása volt az egészségügyi ellátási ágazatban számos uniós 
tagállamban, mind az ellátási, mind a keresleti oldalon. A gazdasági és pénzügyi válság – az 
ellátási oldalon – a közegészségügy és a hosszú távú ellátási szolgáltatások finanszírozási 
szintjének csökkenéséhez vezetett a költségvetési megszorítások és az alacsonyabb 
adóbevételek eredményeként, mialatt az egészségügyi és a hosszú távú ellátási szolgáltatások 
iránti kereslet megnövekedett azon tényezők összeadódása által, melyek hozzájárulnak a teljes 
lakosság egészségi állapotának romlásához. A fellendülést elősegítő csomagjaikba számos 
tagállam beillesztett a gazdasági válság egészségügyi ellátási ágazatra gyakorolt hatásának az 
egészségügyi infrastruktúrába való befektetés, az egészségügyi ellátási ágazat 
finanszírozásának optimalizálása, az egészségügyi ellátás rendszerének átalakítása és 
átszervezése általi enyhítését célzó intézkedéseket. Azonban az egészségügyi 
egyenlőtlenségekkel kapcsolatos fellépések nagy eltéréseket mutatnak a tagállamokban.

Valamennyi közszolgáltatás kulcskérdése a hozzáférés. A jó minőségű jogi tanácsadáshoz és 
a tájékoztatáshoz való hozzáférés javítása elősegíti, hogy az állampolgárok többet 
megtudjanak egyéni jogaikról. A hatékony stratégiákra, politikákra és fellépésekre vonatkozó 
tapasztalatok összegyűjtése és megosztása elő fogja segíteni a támogatás biztosítását a 
kormányok és a különböző ágazatok részéről. Elengedhetetlen, hogy az egészségügyi 
egyenlőtlenségeket alapvető prioritásnak tekintsük a politikai döntéshozatal valamennyi 
szintjén, ezáltal követve az „egészség valamennyi politikában megközelítést” és hatékony 
hatáselemzést biztosítva, mely számításban veszi az egészségügyi egyenlőség eredményeit.


