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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par nevienlīdzības samazināšanu veselības jomā ES
(2010/2089(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 184. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 35. pantu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Solidaritāte veselības jomā. Nevienlīdzības 
samazināšana veselības jomā ES” (COM(2009)0567),

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 23. oktobra Lēmumu Nr. 1350/2007/EK, ar ko izveido 
otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsardzības jomā (2008.-13. gadam);

– ņemot vērā Sociālās aizsardzības komitejas atzinumu par „Solidaritāte veselības jomā. 
Nevienlīdzības samazināšana veselības jomā ES”,

– ņemot vērā ziņojumu par 2. Sociālās aizsardzības komitejas un Eiropas Komisijas kopīgo 
novērtējumu par ekonomikas krīzes sociālo ietekmi un politiskajiem risinājumiem,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 20. novembra rezolūciju par jauniešu veselības 
aizsardzību un labklājību,

– ņemot vērā Komisijas par veselību noteicošajiem sociālajiem faktoriem gala ziņojumu 
(PVO, 2008),

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu par „Solidaritāte veselības jomā. Nevienlīdzības 
samazināšana veselības jomā ES”,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A7-0000/2010),

A. tā kā, neraugoties uz to, ka iedzīvotāji vidēji dzīvo ilgāk un veselīgāk nekā iepriekšējās 
paaudzes, tomēr ES sastopas ar nopietnu problēmu — ievērojamām atšķirībām veselības 
jomā, kas pastāv starp dažādām ES dalībvalstīm un arī to iekšienē;

B. tā kā paredzamā mūža ilguma atšķirības starp zemākām un augstākām 
sociālekonomiskajām grupām sasniedz 10 gadus vīriešiem un 6 gadus sievietēm;

C. tā kā nevienlīdzību veselības jomā lielā mērā raksturo arī dzimumu aspekts – sievietes 
parasti dzīvo ilgāk nekā vīrieši, bet var pavadīt lielāku mūža daļu slimojot;

D. tā kā nevienlīdzība veselības jomā starp cilvēkiem ar augstāku un zemāku izglītību, 
dažādām nodarbinātības grupām un atšķirīgu ienākumu grupām ir sastopama visās 
dalībvalstīs;
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E. tā kā ar veselību saistītas nevienlīdzības līmeņa noteikšana ir pirmais solis ceļā uz efektīvu 
rīcību;

F. tā kā saslimstības rādītāji parasti ir augstāki grupās ar zemāku izglītības, kvalifikācijas un 
ienākumu līmeni, kā arī vērojama būtiska nevienlīdzība arī attiecībā uz daudzu konkrētu 
slimību izplatību, tostarp garīgajām slimībām un lielāko daļu konkrētu invaliditātes veidu;

G. tā kā iedzīvotāju veselības gradientu ietekmē arī sociālie faktori, proti, cilvēki ar zemāku 
izglītības līmeni, zemākas kvalifikācijas darbu vai zemākiem ienākumiem mirst jaunāki 
un tos biežāk skar visu veidu veselības problēmas;

H. tā kā nevienlīdzība veselības jomā ir saistīta ar atšķirībām starp iedzīvotāju grupām 
daudzos aspektos, kas ietekmē veselību, tostarp dzīves apstākļiem, ar veselību saistītiem 
uzvedības modeļiem, izglītību, nodarbošanos un ienākumiem, veselības aprūpi, slimību 
profilakses un veselības veicināšanas pakalpojumiem, kā arī ar valsts politikas ietekmi uz 
šo faktoru kvantitāti, kvalitāti un izplatību;

I. tā kā Komisija prognozē, ka bezdarba līmenis 2010. gada beigās sasniegs 10,3 %, un tā kā 
ir plaši sastopamas bažas, ka pašreizējā ekonomikas krīze, jo īpaši tās ietekme uz 
bezdarbu, negatīvi ietekmēs sabiedrības veselību;

J. tā kā pašreizējā ekonomikas un finanšu krīze var smagi skart veselības aprūpes nozari 
vairākās ES dalībvalstīs, attiecībā gan uz piedāvājumu, gan pieprasījumu;

K. tā kā nabadzība apvienojumā ar citiem neaizsargātības faktoriem, piemēram, bērnību vai 
vecumu, invaliditāti vai piederību kādai minoritātei, var arī turpmāk palielināt ar veselību 
saistītus riskus,

1. atzinīgi vērtē galvenos ierosinājumus Komisijas paziņojumā „Solidaritāte veselības jomā. 
Nevienlīdzības samazināšana veselības jomā ES”: 1) panākt objektīvāku veselības aspekta 
iekļaušanu mūsu vispārējos sociālās un ekonomiskās izaugsmes mērķos, 2) uzlabot 
informācijas un datu bāzes (tostarp saistībā ar rādītājiem, pārraudzību, izvērtējumu un 
ziņojumiem), 3) visā sabiedrībā veidot apņēmību samazināt nevienlīdzību veselības jomā, 
4) ņemt vērā visneaizsargātāko grupu vajadzības un 5) izstrādāt ES politikas ieguldījumu, 
lai mazinātu nevienlīdzību veselības jomā;

2. uzsver, ka uzmanība jāpievērš visam sociālajam gradientam, īpaši pievēršoties nabadzīgu 
cilvēku, nelabvēlīgā situācijā esošu migrantu un etnisko minoritāšu pārstāvju, cilvēku ar 
īpašām vajadzībām un nabadzībā dzīvojošu vecākās paaudzes cilvēku vai bērnu 
vajadzībām;

3. uzsver, ka ekonomikas un finanšu krīze, īpaši piedāvājuma jomā, var novest pie tā, ka 
budžeta samazināšanas un nodokļu zemāku ieņēmumu dēļ samazinās finansējums 
sabiedrības veselības pakalpojumiem, kā arī veselības un ilgstošas aprūpes 
pakalpojumiem, tajā pašā laikā, iespējams, ka pieaugs pieprasījums pēc veselības un 
ilgtermiņa aprūpes, dažādu, iedzīvotāju veselības stāvokli pasliktinošu, iemeslu dēļ;

4. aicina Padomi izvērtēt pasākumus, lai mazinātu ekonomikas krīzes ietekmi uz veselības 
aprūpi, jo īpaši attiecībā uz šādiem jautājumiem: ieguldījumi veselības infrastruktūrā, 
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sabiedrības veselība, veselības veicināšana un slimību profilakse, veselības aprūpes 
nozares finansēšanas optimizācija, veselības aprūpes sistēmas pārstrukturēšana un 
reorganizācija;

5. aicina dalībvalstis panākt, lai tiktu uzlabota krīzes ietekmes uz sociālo jomu uzraudzība;

6. mudina visas dalībvalstis ieguldīt sociālajā, izglītības, vides un veselības pakalpojumu 
infrastruktūrā;

7. aicina dalībvalstis veicināt tādus politikas virzienus, kuru mērķis ir nodrošināt veselīgus 
dzīves apstākļus ikvienam bērnam, tostarp atbalstot grūtnieces un vecākus;

8. uzver, cik nozīmīgi ir paaugstināt veselības aprūpes vidējo līmeni un samazināt 
nevienlīdzību starp dažādām sociālām grupām, kā arī uzsver, ka šos mērķus varētu 
sasniegt, optimizējot valsts veselības aprūpes izdevumus;

9. uzsver, ka līdztekus valstu valdībām daudzās valstīs reģionālām iestādēm ir nozīmīga 
loma sabiedrības veselības un veselības aprūpes pakalpojumu jomā, un tāpēc tās ir aktīvi 
jāiesaista šajās darbībās; norāda uz to, ka būtisku ieguldījumu var sniegt arī pašvaldības, 
darba vietas un citas ieinteresētās personas;

10. aicina Padomi un Komisiju stratēģijā „Eiropa 2020” nepārprotamāk uzsvērt to, ka veselība 
un labklājība ir galvenie faktori cīņā pret atstumtību, kā arī izmantot sociālekonomiskā 
statusa indikatorus, novērtējot stratēģijas „Eiropa 2020” efektivitāti;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis izveidot kopējo indikatoru kopumu, lai veiktu uzraudzību 
attiecībā uz nevienlīdzību veselības jomā atkarībā no vecuma, dzimuma, 
sociālekonomiskā stāvokļa un ģeogrāfiskās dimensijas, un izstrādāt metodiku, lai 
kontrolētu dalībvalstu situāciju veselības jomā, nosakot jomas uzlabojumu veikšanai un 
labākajai praksei, kā arī lemjot par prioritāšu piešķiršanu šīm jomām;

12. aicina Komisiju nodrošināt, ka uzdevums samazināt nevienlīdzību veselības jomā tiek 
pilnībā iekļauts turpmākajā iniciatīvā par veselīgu novecošanu;

13. aicina Komisiju izstrādāt risinājumus, kā Eiropas līmenī iesaistīt visas attiecīgās 
ieinteresētās personas, lai veicinātu labas prakses pieņemšanu un izplatīšanu; 

14. aicina Komisiju palīdzēt dalībvalstīm labāk izmantot  ES kohēzijas politiku un 
struktūrfondus, lai atbalstītu projektus tādu faktoru novēršanai, kas izraisa nevienlīdzību 
veselības jomā; aicina Komisiju atbalstīt programmas PROGRESS finansētās darbības;

15. aicina Komisiju, izstrādājot ikvienu ES iekšpolitikas vai ārpolitikas virzienu, iekļaut tajos 
uz veselības sociālajiem faktoriem balstītu pieeju, kā arī pieeju, kuras pamatā ir 
„taisnīgums un veselība katrā politikas jomā”, jo īpaši darot to, lai sasniegtu Tūkstošgades 
attīstības mērķus;

16. aicina Padomi veicināt to, lai visās dalībvalstīs kā politikas prioritāte tiktu izvirzīta to 
problēmu risināšana, kuras saistītas ar nevienlīdzību veselības jomā, ņemot vērā veselības 
sociālos faktorus un veicot pasākumus tādās politikas jomās, kā vides, izglītības politika 
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un politikas nostādnes attiecībā uz darba apstākļiem;

17. aicina Komisiju izstrādāt pamatnostādnes, lai uzlabotu uzraudzības mehānismus attiecībā 
uz nevienlīdzību veselības jomā visā ES (starp dalībvalstīm un to iekšienē), uzlabojot datu 
vākšanu, kuras procesā tiktu izmantota sistemātiskāka un salīdzināmāka informācija, kas 
papildinātu jau pieejamos datus par nevienlīdzību, kā arī veicot regulāru uzraudzību un 
analīzi;

18. aicina Komisiju progresa ziņojumos novērtēt efektivitāti pasākumiem, kas veikti, lai 
samazinātu nevienlīdzību veselības jomā, un panāktu uzlabojumus veselības jomā, ko ļauj 
nodrošināt ar veselības sociālajiem faktoriem saistīta politika;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Visumā veselība un paredzamais dzīves ilgums joprojām ir saistīti ar sociālajiem apstākļiem 
un nabadzību bērnībā. Neraugoties uz panāktajiem uzlabojumiem, atšķirības veselības jomā 
starp tiem, kas atrodas sociālās līknes augšdaļā un tiem, kas ir tās pašā lejā, joprojām paliek 
krasi izteiktas un dažās jomās pat saasinās. 

Joprojām ir vērojama krasa nevienlīdzība starp valstīm un reģioniem, piemēram, paredzamais 
dzīves ilgums vīriešiem starp dalībvalstīm 2007. gadā atšķīrās par 14,2 gadiem, savukārt 
attiecīgie rādītāji sievietēm atšķīrās par 8,3 gadiem (Eurostat, 2010).

Paredzamais dzīves ilgums 2006. gadā 65 gadus veciem cilvēkiem ES-27 vīriešu gadījumā ir 
vēl 16,8 dzīves gadi, savukārt sievietēm šis skaitlis bija 20,4 gadi. Paredzamais dzīves ilgums 
65 gadus veciem vīriešiem 2007. gadā atšķīrās par 5,6 gadiem dažādās dalībvalstīs, no 
visilgākā Francijā —18,4 gadi, līdz visīsākajam Latvijā —12,8 gadi. Atšķirības starp valstīm 
sieviešu dzīves ilguma ziņā bija nedaudz lielākas — 6,6 gadi, no 23,0 gadiem Francijā līdz 
16,4 gadiem Bulgārijā (Eurostat, 2010).

Nevienlīdzība veselības jomā ir problēma, kas noteikti jārisina. Šīs problēmas sākas pašā 
dzīves sākumā un turpinās ne tikai līdz sirmam vecumam, bet arī nākamajās paaudzēs.

Nevienlīdzībai piekļuvē izglītībai, nodarbinātībā un veselības aprūpē, kā arī nevienlīdzībai 
saistībā ar dzimumu vai kultūras piederību, no kā cilvēki kādā savas dzīves posmā cietuši, var 
būt negatīva ietekme uz šo cilvēku veselības stāvokli visu turpmāko dzīvi. Nabadzība 
apvienojumā ar citiem neaizsargātības faktoriem, piemēram, bērnību vai vecumu, invaliditāti 
vai piederību kādai minoritātei, var arī turpmāk palielināt ar veselību saistītus riskus, kā arī 
atgriezeniski — slikta veselība var novest pie nabadzības un/vai sociālās atstumtības.

Iemesli atšķirībām veselības jomā daudzos gadījumos ir novēršami un tie ir netaisnīgi, jo 
izriet no tā, ka tiek liegtas iespējas — piekļūt pakalpojumiem un materiāliem resursiem, kā arī 
no tā, ka cilvēki izvēlas atšķirīgus dzīvesveidus. 

Nevienlīdzība veselības jomā ir saistīta ar atšķirībām starp iedzīvotāju grupām daudzos 
aspektos, kas attiecas uz veselību: dzīves apstākļi, ar veselību saistīti paradumi, izglītība, 
nodarbošanās un ienākumi, veselības aprūpe, slimību profilakse un veselības veicināšanas 
pakalpojumi, kā arī sabiedriskā politika, kas ietekmē šo faktoru kvantitāti, kvalitāti un 
izplatību. Aizvien vairāk tiek atzīta saistība starp sociālajiem faktoriem un nevienlīdzību 
veselības jomā. Tas nozīmē, ka sociālās problēmas aizvien vairāk tiek uzskatītas par saistītām 
ar veselības problēmām, kuru risināšanai nepieciešama vispusīga rīcība.

Lai cīnītos pret nevienlīdzību veselības jomā, it īpaši attiecībā uz viszemākajām sociāli 
ekonomiskajām grupām, ir nepieciešama novatoriska pieeja politikas veidošanai. 

Patlaban ir noskaidrojušās pašreizējās ekonomikas un finanšu krīzes sekas. Salīdzinājumā ar 
krīzes sākumu bezdarbnieku skits ir palielinājies gandrīz par 5 miljoniem. Daudzas 
mājsaimniecības ir piedzīvojušas ienākumu samazināšanos, nozīmīgs skaits no tām cieš no 
nabadzības un pārmērīga parādu sloga, kā arī daļa ir zaudējušas savas mājas. Strādājošie ar 
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īstermiņa līgumiem bija vieni no pirmajiem, kurus skāra lejupslīde. Jo īpaši tika skarti 
migranti un gados jauni, kā arī vecāka gadagājuma darba ņēmēji, kuru situācija jau tā nebija 
viegla, bet darbu zaudēja arī tādu kategoriju strādājošie, kuri līdz šim bija samērā labi 
aizsargāti.
Šī krīze smagi skāra veselības aprūpes nozari vairākās ES dalībvalstīs attiecībā gan uz 
piedāvājumu, gan pieprasījumu. Piedāvājuma jomā ekonomikas un finanšu krīze noveda pie 
tā, ka budžeta samazināšanas un nodokļu zemāku ieņēmumu dēļ, tika samazināts finansējums 
sabiedrības veselības pakalpojumiem, kā arī veselības un ilgstošas aprūpes pakalpojumiem, 
tajā pašā laikā pieauga pieprasījums pēc veselības un ilgtermiņa aprūpes, dažādu, iedzīvotāju 
veselības stāvokli pasliktinošu, iemeslu dēļ. Daudzas dalībvalstis savos ekonomikas 
atveseļošanas plānos ir paredzējušas pasākumus ekonomikas krīzes ietekmes mazināšanai uz 
veselības aprūpes nozari, ieguldot veselības infrastruktūrā, optimizējot veselības aprūpes 
nozares finansēšanu, kā arī pārstrukturējot un reorganizējot veselības aprūpes sistēmu. Tomēr 
rīcība saistībā ar nevienlīdzību veselības jomā ir krasi atšķirīga starp dalībvalstīm.

Galvenais jautājumus attiecībā uz sabiedriskajiem pakalpojumiem ir jautājums par 
pieejamību. Veicinot labas kvalitātes juridisko konsultāciju un informācijas pieejamību, 
iedzīvotājiem tiek dota iespēja uzzināt vairāk par savām individuālajām tiesībām. Apkopojot 
un izplatot liecības par efektīvām stratēģijām, politikas virzieniem un pasākumiem, tiks dota 
iespēja nodrošināt savstarpēju atbalstu starp valdībām un dažādām nozarēm. Ir ļoti svarīgi, lai 
nevienlīdzības veselības jomā novēršanai tiktu piešķirta prioritāte visos politikas izstrādes 
līmeņos, tādējādi īstenojot pieeju „veselība visos politikas virzienos”, kā arī lai tiktu 
nodrošināts efektīvs ietekmes novērtējums, kurā tiek ņemti vērā rezultāti veselības 
vienlīdzības aspektā.


