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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU
2010/2089(INI).

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 184 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 35 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien de mededeling van de Commissie met als titel “Solidariteit in de gezondheidszorg: 
verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU" (COM(2009)0567),

– gezien Besluit nr. 1350/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2007 tot vaststelling van een tweede communautaire actieprogramma op het 
gebied van gezondheid (2008-2013),

– gezien de mededeling van het Comité voor sociale bescherming met als titel “Solidariteit
in de gezondheidszorg: verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU”,

– gezien het verslag over de tweede gezamenlijke beoordeling door het Comité voor sociale 
bescherming en de Europese Commissie van het sociale effect van de economische crisis 
en de beleidsreacties,

– gezien de resolutie van de Raad van 20 november 2008 over de gezondheid en het welzijn 
van jongeren.

– gezien het eindverslag van de WHO-commissie voor sociale gezondheidsdeterminanten 
(WHO, 2008),

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s over “Solidariteit in de gezondheidszorg: 
verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU”,

– gelet op artikel 48 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-
0000/2010),

A. overwegende dat ofschoon burgers gemiddeld langer en gezonder leven dan de 
voorgaande generaties, de EU met een groot probleem te maken heeft, namelijk de grote
verschillen op gezondheidsgebied tussen en binnen de lidstaten,

B. overwegende dat het verschil in levensverwachting bij geboorte tussen de laagste en de 
hoogste sociaaleconomische groepen bij mannen wel tien jaar bij vrouwen wel zes jaar 
kan bedragen.

C. overwegende dat het geslacht ook een grote rol speelt bij ongelijkheid op 
gezondheidsgebied:  vrouwen leven doorgaans langer dan mannen, maar brengen vaak 
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een groter deel van hun leven door in slechte gezondheid,

D. overwegende dat in alle lidstaten gezondheidsongelijkheden aan te treffen zijn tussen 
hoger en lager opgeleiden, hogere en lagere arbeidsechelons en hogere en lagere 
inkomensgroepen,

E. overwegende dat meting van gezondheidsongelijkheden een belangrijke eerste stap is naar 
doeltreffende maatregelen.

F. overwegende dat het sterftecijfer meestal hoger is onder lager opgeleiden, de lagere 
arbeidsechelons en de lagere inkomensgroepen, en zich ook substantiële ongelijkheden 
voordoen in de prevalentie van de meeste specifieke ziekten, met inbegrip van psychische 
aandoeningen, en de meeste specifieke vormen van invaliditeit,

G. overwegende dat er sprake is van een sociale gradiënt in gezondheidsstatus, waarbij 
mensen met een geringe opleiding, laaggewaardeerde arbeid, of laag inkomen  doorgaans 
jonger sterven en  een hogere prevalentie hebben van de meeste gezondheidsproblemen 
van allerlei aard,

H. overwegende dat ongelijkheden op gezondheidsgebied toe te schrijven zijn aan velerlei 
verschillen tussen bevolkingsgroepen op het punt van gezondheid, waaronder: 
levensomstandigheden; gezondheidgerelateerd gedrag; opleiding, beroep en inkomen; 
gezondheidszorg, ziektepreventie en gezondheidsbevorderende diensten alsmede 
overheidsbeleid dat de kwantiteit, de kwaliteit en de distributie van deze factoren 
beïnvloedt,

I. overwegende dat volgens voorspelling van de Commissie de werkloosheid tegen het eind 
van 2010 waarschijnlijk tot 10.3% zal zijn opgelopen, en dat alom wordt gevreesd dat de 
huidige economische crisis, met name het effect ervan op de werkloosheid, een
ongunstige weerslag zal hebben op de volksgezondheid,

J. overwegende dat de huidige economische en financiële crisis in meerdere lidstaten een 
zware weerslag kan hebben voor de gezondheidssector, zowel aan de vraag- als de 
aanbodszijde,

K. overwegende dat de combinatie van armoede met andere kwetsbaarheidsfactoren zoals 
jeugd of ouderdom, invaliditeit of minderheidsachtergrond de gezondheidsrisico’s nog 
vergroten.

1. is blij met de belangrijkste suggesties die de Commissie doet in haar mededeling 
“Solidariteit in de gezondheidszorg: verkleining van de ongelijkheid op 
gezondheidsgebied in de EU" : 1) zorgen voor een rechtvaardiger verdeling van de 
gezondheid als onderdeel van onze doelstellingen voor algemene sociale en economische 
ontwikkeling, 2) verbetering van het gegevens- en kennisbestand (waaronder ook meting, 
observatie, evaluatie en rapportering), 3) werken aan engagement in de hele maatschappij 
ter verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied, 4) ingaan op de behoeften van 
kwetsbare groepen en 5) ontwikkeling van de bijdrage van EU-beleid aan verkleining van 
de ongelijkheid op gezondheidsgebied;



PR\837173NL.doc 5/8 PE452.571v01-00

NL

2. onderstreept dat de aandacht moet worden gericht op de gehele sociale gradiënt, met 
bijzondere aandacht voor de behoeften van mensen die in armoede leven, achtergestelde 
migranten- en etnische minderheidsgroeperingen, mensen met een handicap, ouderen en 
kinderen die in armoede leven;

3. onderstreept dat de economische en financiële crisis, met name aan de aanbodszijde kan 
leiden tot een lager financieringspeil voor volksgezondheid, medische diensten en 
langetermijnzorg, als gevolg van begrotingsbezuinigingen en lagere belastingopbrengsten, 
terwijl de vraag naar medische diensten en langetermijnzorg eerder zal toenemen door een 
combinatie van factoren die een verslechtering van de gezondheidstoestand onder de 
algemene bevolking in de hand werken;

4. vraagt de Raad om zich te beraden op maatregelen die de weerslag van de economische 
crisis op de gezondheidszorg moeten opvangen, in het bijzonder op de volgende gebieden:
investeringen in gezondheidsinfrastructuur, volksgezondheid, gezondheidsbevordering en 
zieketepreventie, optimalisering van de financiering voor de gezondheidszorg, 
herstructurering en reorganisatie van het gezondheidszorgstelsel;

5. roept alle lidstaten zich beter toe te rusten om de sociale effecten van de crisis nauwlettend 
te kunnen volgen;

6. spoort alle lidstaten aan te investeren in een infractructuur van sociale, educatieve, 
ecologische en medische diensten;

7. roept de lidstaten op tot bevordering van beleidsmaatregelen die gericht zijn op gezonde 
levensomstandigheden voor alle kinderen, waaronder ook acties ten behoeve van 
zwangere vrouwen en ouders; 

8. acht het belangrijk dat het gemiddelde niveau van gezondheidszorg omhoog gaat en de 
ongelijkheden tussen de verschillende sociale groepen afnemen, en onderstreept dat deze 
doelstellingen te bereiken zijn door optimalisering van overheidsuitgaven voor 
gezondheidszorg;

9. onderstreept dat in veel landen niet alleen de nationale regering maar ook regionale 
autoriteiten een belangrijke functie vervullen in de volksgezondheid en de 
gezondheidsdiensten en dus actief daarbij moeten worden betrokken; wijst erop dat 
plaatselijke overheden, werkgevers en andere belanghebbenden ook een aanzienlijke 
bijdrage kunnen leveren,

10. vraagt de Raad en de Commissie om in het kader van de Europa 2020-strategie meer oog 
te hebben voor het feit dat gezondheid en welzijn essentieel zijn voor het tegengaan van 
sociale uitsluiting, en bij het volgen van de  Europa 2020-strategie  indicatoren te 
betrekken die naar sociaal-economische positie zijn gestratificeerd;

11. vraagt de Commissie en de lidstaten een gemeenschappelijk stelsel van indicatoren uit te 
werken aan de hand waarvan gezondheidsongelijkheden zich naar leeftijd, geslacht, 
sociaal-economische positie en geografische lokatie  in kaart laten brengen, en een 
methodologie te kiezen om de gezondheidssituatie in de lidstaten te inventariseren, met als 
doel de te verbeteren gebieden en de beste praktijken te signaleren en te prioriteren;
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12. vraagt de Commissie erop toe te zien dat de vermindering van ongelijkheden op 
gezondheidsgebied volledig aan bod komt in het toekomstige initiatief inzake gezond oud 
worden;

13. vraagt de Commissie manieren te vinden om alle betrokken partijen op Europees niveau in 
te schakelen en te betrekken bij het overnemen en verspreiden  van goede praktijken; 

14. vraagt de Commissie de lidstaten te helpen het EU-cohesiebeleid en de structuurfondsen 
beter te benutten ter ondersteuning van activiteiten waarmee oorzaken van ongelijkheid op 
gezondheidsgebied worden aangepakt; vraagt de Commissie ook om steun voor 
activiteiten die uit het PROGRESS-programma worden gefinancierd;

15. vraagt de Commissie om een aanpak op de rails te zetten die gebaseerd is op de sociale 
determinanten van  gezondheid en ‘gelijkheid en gezondheid op alle beleidsterreinen’ bij 
de formulering van al het interne en externe EU-beleid, met name met het oog op de 
verwezenlijking van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen;

16. vraagt de Raad de aanpak van ongelijkheden op gezondheidsgebied als prioriteitsbeleid in 
alle lidstaten te bevorderen, rekening houdende met de sociale determinanten van  
gezondheid, door acties op beleidsterreinen als milieu, onderwijs en 
arbeidsomstandigheden;

17. vraagt de Commissie richtsnoeren uit te vaardigen voor verbetering van de mechanismen 
waarmee de ongelijkheid op gezondheidsgebied overal in de EU (tussen en binnen 
lidstaten) kan worden gevolgd, namelijk door de gegevensinzameling te verbeteren met 
behulp van meer systematische en vergelijkbare informatie waarmee de bestaande 
gegevens omtrent gezondheidsongelijkheden wordt aangevuld, en door regelmatige 
observatie en analyse;

18. vraagt de Commissie om in haar voortgangsrapportages de doeltreffendheid van de 
ingrepen ter vermindering van de gezondheidsongelijkheden te beoordelen, en de 
verbeteringen op gezondheidsgebied als resultaat van beleidsmaatregelen in verband met 
de sociale determinanten van  gezondheid;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Gezondheids- en levensverwachting staan over het algemeen nog steeds in verband met 
sociale omstandigheden en armoede tijdens de kinderjaren. Ondanks verbeteringen blijft de
discrepantie in gezondheidsresultaten tussen de top en de bodem van de sociale ladder groot, 
wordt op sommige terreinen zelfs nog groter. 

Er bestaan nog steeds grote ongelijkheden tussen landen en regio’s; in 2007 bijvoorbeeld 
varieerde de levensverwachting bij geboorte voor mannen tussen de EU-lidstaten met 14,2 
jaar, terwijl bij vrouwen dit cijfer lag op 8,3 jaar (Eurostat, 2010).

De levensverwachting voor personen van 65 jaar in de EU-27 laat zien dat de gemiddelde 
man in 2006 mocht verwachten nog 16,8 jaar voor zich te hebben, terwijl dit voor vrouwen op 
20,4 jaar lag. In 2007 varieerde de levensverwachting voor 65-jarige mannen van lidstaat tot 
lidstaat met 5,6 jaar, namelijk van niet minder dan 18,4 jaar in Frankrijk tot slechts 12,8 jaar 
in Letland. Voor vrouwen was de spreiding met 6,6 jaar iets groter, namelijk van 23,0 jaar in 
Frankrijk tot 16,4 jaar in Bulgarije (Eurostat, 2010).

Ongelijkheid op gezondheidsgebied is een probleem dat moet worden aangepakt. Die 
ongelijkheid begint al in de vroege levensjaren en beklijft niet alleen tot de ouderdomsjaren, 
maar zelfs tot volgende generaties.

Ongelijkheid die tijdens de jeugd wordt ondervonden bij de toegang tot onderwijs, werk en 
gezondheidszorg, en ongelijkheid op basis van geslacht en ras kunnen in het latere leven een 
sterke weerslag hebben op de gezondheidsstatus van mensen . De combinatie van armoede 
met andere kwetsbaarheidsfactoren zoals jeugd of ouderdom, invaliditeit of 
minderheidsachtergrond maken de gezondheidsrisico’s nog groter, en omgekeerd kan slechte 
gezondheid leiden tot armoede en/of sociale uitsluiting.

De oorzaken van deze verschillen in gezondheid zijn in veel gevallen vermijdbaar en 
onrechtvaardig, omdat zij evenzeer het resultaat zijn van verschillen in kansen en in toegang 
tot diensten en materiële middelen, als van persoonlijke keuzen in levensstijl.  

Ongelijkheden op gezondheidsgebied zijn toe te schrijven aan velerlei verschillen tussen 
bevolkingsgroepen op het punt van de gezondheid, waaronder: levensomstandigheden; 
gezondheidgerelateerd gedrag; opleiding, beroep en inkomen; gezondheidszorg, 
ziektepreventie en gezondheidsbevordering alsmede overheidsbeleid dat de kwantiteit, de 
kwaliteit en de spreiding van deze factoren beïnvloedt. Het verband tussen sociale 
determinanten en ongelijkheden op gezondheidsgebied wordt steeds meer onderkend. Dat 
betekent dat sociale problemen in ruime kring worden gezien als verband houdende met 
gezondheidsproblemen die een integrale aanpak vergen.

Een innovatieve beleidsvisie is nodig om ongelijkheden op gezondheidsgebied aan te pakken, 
met name voor mensen in de lagere  sociaal-economische groepen. 

De sociale gevolgen van de huidige economische en financiële crisis hebben zich inmiddels 
gemanifesteerd. Er zijn bijna 5 miljoen meer werklozen dan aan het begin van de crisis. Veel 
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huishoudens heben hun inkomens zien teruglopen, een aanzienlijk aantal wordt bedreigd door 
armoede en te hoge schulden, en sommigen hebben hun huis verloren. Werknemers met 
kortlopende arbeidscontracten werden als eersten door de neergang getroffen. Migranten en 
jonge en oudere werknemers, die doorgaans al in een wankele positie verkeren, werden in het 
bijzonder getroffen, maar ook in categorieën die tot dusver redelijk waren beschermd werden 
mensen werkloos.
De crisis had in een aantal lidstaten een zware weerslag op de gezondheidszorg, zowel aan de 
vraag- als de aanbodszijde. Aan de aanbodzijde leidde de economische en financiële crisis tot 
een lager financieringspeil voor volksgezondheid, medische diensten en langetermijnzorg, als 
gevolg van begrotingsbezuinigingen en lagere belastingopbrengsten, terwijl de vraag naar 
medische diensten en langetermijnzorg eerder toenam door een combinatie van factoren die 
een verslechtering van de gezondheidstoestand onder de algemene bevolking in de hand 
werken. Verschillende lidstaten hebben maatregelen ter verzachting van het effect van de 
economische crisis op de gezondheidszorg in hun herstelplannen opgenomen, door 
investering in gezondheidsinfrastructuur, optimalisering van de gezondheidszorgfinanciering, 
en herstructurering en reorganisatie van het gezondheidszorgstelsel. Niettemin loopt de 
aanpak van ongelijkheden op gezondheidsgebeid van lidstaat tot lidstaat zeer uiteen.

Toegang is hetgeen waar het bij alle openbare diensten om gaat. Betere toegang tot 
rechtskundige advisering en voorlichting kan de burger helpen om meer over zijn rechten te 
weten te komen. Verzameling en bekendmaking van gegevensmateriaal over effectieve 
strategieën, beleidsmaatregelen en acties kan helpen steun te winnen bij regeringen en 
verschillende sectoren. Het is zaak dat de verkleining van de ongelijkheid op 
gezondheidsgebied op alle niveau’s van beleidsbepaling als essentiële prioriteit wordt 
opgevat, waarbij een benadering van “gezondheid op alle beleidsgebieden” wordt gevolgd, en 
voor doelmatige effectbeoordelingen wordt gezorgd waarin gelet wordt op 
gelijkheidsresultaten op gezondheidsgebied.


