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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl sveikatos priežiūros skirtumų mažinimo ES
(2010/2089(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 184 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Solidarumas sveikatos srityje. Sveikatos 
priežiūros skirtumų mažinimas ES“ (COM (2009) 0567),

– atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Tarybos sprendimą Nr. 1350/2007/EB dėl antrosios 
Bendrijos veiksmų programos sveikatos srityje (2008–2013 m.),

– atsižvelgdamas į Socialinės apsaugos komiteto nuomonę „Solidarumas sveikatos srityje. 
Sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas ES“,

– atsižvelgdamas į ataskaitą dėl antrojo Socialinės apsaugos komiteto ir Europos Komisijos 
bendro ekonomikos krizės socialinio poveikio ir politinių priemonių įvertinimo,

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 20 d. Tarybos rezoliuciją dėl jaunimo sveikatos ir 
gerovės,

– atsižvelgdamas į Socialinių sveikatos veiksnių komisijos galutinę ataskaitą (PSO, 2008),

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę „Solidarumas sveikatos srityje. Sveikatos 
priežiūros skirtumų mažinimas ES“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A7-0000/2010),

A. kadangi dėl to, kad gyventojai vidutiniškai gyvena ir būna sveikesni ilgiau nei ankstesnių 
kartų atstovai, ES susiduria su rimta problema, konkrečiai – su dideliais sveikatos 
priežiūros lygio skirtumais ir tarp ES valstybių narių, ir jose pačiose.

B. kadangi aukščiausios ir žemiausios socioekonominių grupių atstovų numatomos 
gyvenimo trukmės skirtumas – 10 metų vyrų atveju ir 6 metai moterų atveju,

C. kadangi nelygybei sveikatos srityje taip pat svarbus lyties matmuo: moterys paprastai 
gyvena ilgiau už vyrus, bet didesnę gyvenimo dalį gali būti prastesnės sveikatos,

D. kadangi nustatyta, jog visose valstybėse narėse aukštesnio ir žemesnio išsilavinimo, 
profesinio ir pajamų lygio žmonių grupių sveikata skiriasi,

E. kadangi sveikatos nelygybės vertinimas – kertinis pirmasis veiksmingas žingsnis,
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F. kadangi paprastai sergamumas didesnis tarp žemesnio išsilavinimo, prastesnius darbus 
turinčių ir mažesnes pajamas gaunančių asmenų grupių, be to, esminių skirtumų taip pat 
nustatoma labai specifinių ligų, tarp jų – psichikos ligų, ir labai specifinių neįgalumo 
formų paplitimo atžvilgiu,

G. kadangi socialinė padėtis daro poveikį sveikatos būklei, kai mažiau išsilavinę, prastesnius 
darbus turintys ar mažesnes pajamas gaunantys žmonės paprastai miršta jaunesni ir 
dažniau patiria įvairių sveikatos problemų,

H. kadangi įvairių gyventojų grupių sveikatos skirtumus lemia įvairūs sveikatai poveikį 
darantys veiksniai. Tai, pavyzdžiui, gyvenimo sąlygos, sveikatos būklę lemianti elgsena, 
išsilavinimas, užsiėmimas ir pajamos, sveikatos priežiūros, ligų prevencijos ir 
sveikatinimo paslaugos, taip pat valstybės politika, veikianti šių veiksnių mastą, kokybę ir 
paplitimą,

I. kadangi Komisija prognozuoja, kad nedarbas 2010 m. pabaigoje gali pasiekti 10,3 proc. ir 
kadangi vis didėja susirūpinimas dėl to, kad dabartinė ekonomikos krizė, ypač jos įtaka 
nedarbui, turės neigiamų padarinių visuomenės sveikatai,

J. kadangi dabartinė ekonomikos ir finansų krizė gali turėti skaudžių padarinių kelių ES 
valstybių narių sveikatos priežiūros sektoriams ir pasiūlos, ir paklausos atžvilgiu,

K. kadangi skurdo ir gyvenimo etapų ar būklės, kai žmogus yra pažeidžiamiausias (pvz., 
vaikystė ar senatvė, negalia ar priklausymas mažumoms), derinys dar labiau didina pavojų 
sveikatai,

1. palankiai vertina pagrindinius Komisijos pasiūlymus, pateiktus komunikate „Solidarumas 
sveikatos srityje. Sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas ES“: 1) prie mūsų bendrų 
socialinio ir ekonominio vystymosi tikslų priskirti teisingesnį sveikatos galimybių 
pasiskirstymo siekį, 2) gerinti duomenis ir žinias (taip pat priemones, susijusias su 
vertinimu, stebėsena ir ataskaitomis), 3) stiprinti visos visuomenės įsipareigojimus 
sumažinti sveikatos priežiūros skirtumus, 4) tenkinti pažeidžiamų grupių poreikius ir 5) 
stiprinti ES politikos poveikį sveikatos priežiūros skirtumų mažinimui;

2. pabrėžia, kad reikia sutelkti dėmesį į visą socialinių pakopų struktūrą, ypatingą dėmesį 
skiriant skurdžiai gyvenantiems žmonėms, palankių sąlygų neturinčioms migrantų ir 
etninių mažumų grupėms, neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms ir skurde 
gyvenantiems vaikams;

3. pažymi, kad dėl ekonomikos ir finansų krizės, ypač pasiūlos požiūriu, gali sumažėti 
visuomenės sveikatai ir sveikatos bei ilgalaikės priežiūros paslaugoms teikiamas 
finansavimas – dėl biudžeto mažinimų ir prasčiau surenkamų mokesčių, nors sveikatos ir 
ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikis dėl įvairių veiksnių, lemiančių plačiosios 
visuomenės sveikatos būklės prastėjimą, gali išaugti;

4. ragina Tarybą įvertinti priemones, skirtas ekonomikos krizės poveikiui sveikatos 
priežiūros sektoriui sušvelninti, ypač tokiose srityse, kaip investavimas į sveikatos 
infrastruktūrą, visuomenės sveikata, sveikatinimas ir ligų prevencija, sveikatos priežiūros 
sektoriaus finansavimo optimizavimas, sveikatos priežiūros sistemos restruktūravimas ir 
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reorganizavimas;

5. ragina valstybes nares gerinti jų gebėjimus įdėmiai stebėti krizės socialinius padarinius;

6. skatina visas valstybes nares investuoti į socialinę, švietimo, aplinkos apsaugos ir 
sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą;

7. ragina valstybės nares remti politikos priemones, skirtas sveikoms gyvenimo sąlygoms 
visiems vaikams užtikrinti, įskaitant veiksmus, skirtus padėti nėščioms moterims ir 
tėvams; 

8. atkreipia dėmesį į tai, kad labai svarbu kelti vidutinį sveikatos priežiūros lygį ir mažinti 
įvairių socialinių grupių priežiūros skirtumus, bei pabrėžia, kad šiuos tikslus galima 
pasiekti optimizuojant sveikatos priežiūrai skirtas valstybės išlaidas;

9. pabrėžia, kad daugelyje šalių ne tik nacionalinės vyriausybės, bet ir regionų valdžios 
institucijos atlieka svarbų vaidmenį organizuojant ir teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas, todėl reikia užtikrinti ir jų aktyvų dalyvavimą; pažymi, kad gyvybiškai svarbus 
yra ir savivaldybių, verslininkų bei kitų suinteresuotųjų subjektų indėlis;

10. ragina Tarybą ir Komisiją, kad jos, atsižvelgdamos į strategiją „Europa 2020“, labiau 
pripažintų tai, kad sveikata ir gerovė yra ypač svarbūs veiksniai kovojant su atskirtimi, ir, 
atlikdamos strategijos „Europa 2020“ stebėseną, įtrauktų rodiklius pagal socialinį ir 
ekonominį statusą;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares plėtoti bendrą rodiklių grupę, skirtą sveikatos priežiūros 
skirtumams stebėti pagal amžių, lytį, socialinį ir ekonominį statusą bei geografinį kriterijų, 
ir nustatyti sveikatos padėties valstybėse narėse audito metodiką, kad būtų galima 
nustatyti tobulintinas sritis bei gerosios patirties pavyzdžių

12. ragina Komisiją užtikrinti, kad sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas būsimojoje 
iniciatyvoje dėl sveiko senėjimo būtų sprendžiamas visapusiškai;

13. ragina Komisiją ieškoti būdų visiems atitinkamiems Europos lygmens suinteresuotiesiems 
subjektams įtraukti, informuotumui ir gerosios patirties sklaidai didinti;

14. ragina Komisiją valstybėms narėms padėti geriau pasinaudoti ES sanglaudos politikos 
priemonėmis ir struktūriniais fondais, kad būtų remiama veikla, kuria siekiama šalinti 
sveikatos priežiūros skirtumus lemiančius veiksnius; taip pat ragina Komisiją remti veiklą, 
finansuojamą pagal programą PROGRESS;

15. ragina Komisiją, plėtojant visą ES vidaus ir išorės politiką, ypač siekiant įgyvendinti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslus, įtvirtinti prieigą, paremtą socialiniais sveikatos 
veiksniais ir „teisingumu bei sveikata visose politikos srityse“;

16. ragina Tarybą skatinti visose valstybėse narėse spręsti sveikatos priežiūros skirtumų 
problemas, joms teikiant politinę pirmenybę, atsižvelgiant į socialinius sveikatos 
veiksnius, imantis veiksmų tokiose politikos srityse, kaip aplinkos apsauga, švietimas ir 
darbo sąlygos;
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17. ragina Komisiją nustatyti gaires, kaip pagerinti mechanizmus, skirtus sveikatos priežiūros 
skirtumų stebėsenai visoje ES (tarp valstybių narių ir jų viduje) atlikti, užtikrinant geresnį 
duomenų surinkimą dėl sistemingesnės ir palyginamos informacijos, papildančios esamus 
duomenis apie sveikatos priežiūros skirtumus, ir dėl reguliarios stebėsenos bei analizės;

18. ragina Komisiją jos pateikiamose pažangos ataskaitose įvertinti sveikatos priežiūros 
skirtumų mažinimo intervencinių veiksmų veiksmingumą ir sveikatos gerinimą taikant 
politikos priemones, susijusias su socialiniais sveikatą lemiančiais veiksniais;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Apskritai sveikata ir gyvenimo trukmė vis dar yra susijusios su socialinėmis aplinkybėmis ir 
vaikystėje patirtu skurdu. Nors ir yra pasiekta pažanga, sveikatos laimėjimų atžvilgiu 
skirtumas tarp tų, kurie atsiduria socialinių pakopų viršuje ir apačioje, vis dar yra didelis, o 
kai kuriose srityse – toliau didėja. 

Tarp šalių ir regionų vis dar yra labai didelių skirtumų: pavyzdžiui, 2007 m. ES valstybėse 
narėse vyrų numatoma gyvenimo trukmė skyrėsi 14,2 metais, o atitinkamas skaičius moterims 
buvo 8,3 metai (Eurostatas, 2010).

Iš ES 27 65 metų amžiaus asmenų tikėtinos gyvenimo trukmės matyti, kad 2006 m. vidutinis 
vyras galėjo tikėtis gyventi dar 16,8 metus, o moterys – atitinkamai 20,4 metus. 2007 m. 
65 metų amžiaus vyrų tikėtina gyvenimo trukmė įvairiose ES valstybėse narėse skyrėsi 
5,6 metais –  nuo 18,4 metų Prancūzijoje iki vos 12,8 metų Latvijoje. Moterims šis skirtumas 
buvo kiek didesnis ir siekė 6,6 metus – nuo 23,0 metų Prancūzijoje iki 16,4 metų Bulgarijoje 
(Eurostatas, 2010).

Sveikatos priežiūros skirtumų problemą būtina spręsti. Šie skirtumai pasireiškia gyvenimo 
pradžioje ir ne tik laikosi iki senatvės, bet ir perduodami tolesnėms kartoms.

Gyvenimo pradžioje patirti sunkumai, susiję su išsilavinimo, darbo ir sveikatos priežiūros 
pasiekiamumu, taip pat lyties bei kultūrinės kilmės skirtumai žmonėms gali daryti didelį 
poveikį visą jų gyvenimą. Skurdo ir kitų pažeidžiamumo veiksnių, tokių kaip vaikystė ar 
senatvė, negalia ar priklausymas mažumoms, derinys dar labiau kelia pavojų sveikatai ir 
atvirkščiai – prasta sveikata gali reikšti skurdą ir (arba) socialinę atskirtį.

Daugeliu atvejų šių neteisingų sveikatos priežiūros skirtumų priežasčių galima išvengti, nes 
būtent jie lemia skirtingas galimybes, nevienodą paslaugų ir materialiųjų išteklių 
prieinamumą, taip pat lemia individų gyvensenos pasirinkimą. 

Įvairių gyventojų grupių sveikatos skirtumus lemia įvairūs sveikatai poveikį darantys 
veiksniai, pavyzdžiui: gyvenimo sąlygos, sveikatos būklę lemianti elgsena, išsilavinimas, 
darbas ir pajamos, sveikatos priežiūros, ligų profilaktikos ir sveikatinimo paslaugos, taip pat 
valstybės politika, veikianti šių veiksnių mastą, kokybę ir paplitimą. Vis labiau pripažįstamas 
socialinių veiksnių ir sveikatos priežiūros skirtumų ryšys. Tai reiškia, jog vis plačiau 
suvokiama, kad socialinės problemos yra susijusios su sveikatos problemomis, todėl 
reikalingas integruotas atsakas.

Norint spręsti nelygybės sveikatos srityje problemas, reikia naujoviško požiūrio į politikos 
priemones, ypač skirtas žemesnio lygio socialinių ir ekonominių grupių žmonėms. 

Dabar išryškėjo dabartinės ekonomikos ir finansų krizės socialiniai padariniai. Krizės 
pradžioje beveik 5 milijonai žmonių neturėjo darbo. Daugumos šeimų pajamos sumažėjo, o 
daugybė jų susiduria su skurdu, skęsta skolose, kai kurios neteko savo namų. Darbuotojams, 
dirbusiems pagal trumpalaikes sutartis, krizė smogė pirmiesiems. Migrantai ir jauni arba 
vyresnio amžiaus darbuotojai, kurių darbo vietos dažniausiai būna nesaugios, ypač nukentėjo, 
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tačiau neteko darbo ir tie darbuotojai, kurie turėjo gana saugias darbo sąlygas.
Krizė keliose ES valstybėse narėse stipriai paveikė sveikatos priežiūros sektorių ir pasiūlos, ir 
paklausos atžvilgiu. Pasiūlos požiūriu dėl ekonomikos ir finansų krizės sumažėjo visuomenės 
sveikatai ir sveikatos bei ilgalaikės priežiūros paslaugoms teikiamas finansavimas – dėl 
biudžeto mažinimų ir prasčiau surenkamų mokesčių, nors sveikatos ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugų poreikis dėl įvairių veiksnių, lemiančių plačiosios visuomenės sveikatos būklės 
prastėjimą, išaugo. Kelios valstybės narės priemones, skirtas kovai su ekonomikos krizės 
poveikiu sveikatos priežiūros sektoriui, įtraukė į savo ekonomikos gaivinimo paketus, 
investuodamos į sveikatos infrastruktūrą, optimizuodamos finansavimą sveikatos apsaugos 
sektoriui ir restruktūrizuodamos bei reorganizuodamos sveikatos apsaugos sistemą. Vis dėlto 
veiksmai, skirti kovai su nelygybe sveikatos srityje, valstybėse narėse labai skiriasi.

Visų viešųjų paslaugų prieinamumas yra pagrindinė problema. Turėdami geresnes galimybes 
gauti kokybiškas teisines paslaugas ir reikiamą informaciją, piliečiai gali daugiau sužinoti 
apie savo asmens teises. Duomenų apie veiksmingas strategijas, politikos priemones ir 
veiksmus rinkimas ir dalijimasis jais padės pritraukti paramą iš vyriausybių ir įvairių sektorių. 
Nepaprastai svarbu, kad sveikatos nelygybės mažinimas visais politikos formavimo lygiais 
būtų laikomas svarbiausia pirmenybe, kartu laikantis nuostatos „sveikata visose politikos 
srityse“ (angl. Health in All Policies Approach, HiAP) ir užtikrinant veiksmingus poveikio 
vertinimus, kuriais atsižvelgiama į teisingumo sveikatos srityje aspektus. 


