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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmniejszania nierówności zdrowotnych w UE
(2010/2089(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 184 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 35 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Solidarność w zdrowiu: zmniejszanie nierówności 
zdrowotnych w UE” (COM(2009) 567),

– uwzględniając decyzję Rady 1350/2007/WE z dnia 23 października 2007 r. ustanawiającą 
drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013,

– uwzględniając opinię Komitetu Ochrony Socjalnej na temat „Solidarność w zdrowiu: 
zmniejszanie nierówności zdrowotnych w UE”,

– uwzględniając sprawozdanie w sprawie drugiej wspólnej oceny Komitetu Ochrony 
Socjalnej i Komisji Europejskiej dotyczącej społecznych skutków kryzysu gospodarczego 
oraz rozwiązań w zakresie polityki,

– uwzględniając rezolucję Rady z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zdrowia i dobrej 
kondycji młodzieży,

– uwzględniając sprawozdanie końcowe Komisji ds. społecznych determinantów zdrowia 
(WHO, 2008 r.),

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów na temat dokumentu „Solidarność w zdrowiu: 
zmniejszanie nierówności zdrowotnych w UE”,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że podczas gdy obywatele średnio żyją coraz dłużej i w coraz lepszym 
zdrowiu w porównaniu do poprzednich pokoleń, UE stoi w obliczu ogromnego wyzwania, 
a mianowicie dużych różnic w stanie zdrowia występujących między państwami 
członkowskimi UE i w obrębie tych państw,

B. mając na uwadze, że różnica w średniej długości życia w momencie narodzin dla grup w 
najkorzystniejszej i najmniej korzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej wynosi 10 lat u 
mężczyzn i 6 lat u kobiet,

C. mając na uwadze, że nierówności w dziedzinie zdrowia mają także ważny wymiar 
związany z płcią: kobiety zwykle żyją dłużej niż mężczyźni, ale mogą przeżyć więcej lat 
w złym stanie zdrowia;
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D. mając na uwadze, że różnice w stanie zdrowie między osobami o różnym poziomie 
wykształcenia, statusie zawodowym i dochodach występują we wszystkich państwach 
członkowskich,

E. mając na uwadze, że pomiar nierówności w dziedzinie zdrowia jest pierwszym 
podstawowym krokiem w kierunku skutecznego działania,

F. mając na uwadze, że wskaźnik zachorowalności jest zwykle wyższy w grupie osób o 
niższym poziomie wykształcenia, gorszym statusie zawodowym i niższych dochodach 
oraz że stwierdzono także znaczne nierówności w zapadaniu na niektóre konkretne 
choroby, w tym chorobę umysłową, i w występowaniu określonych typów 
niepełnosprawności,

G. mając na uwadze, że w stanie zdrowia występuje gradient społeczny: osoby słabiej 
wykształcone, wykonujące gorszą pracę lub mniej zarabiające częściej umierają w 
młodszym wieku i częściej zapadają na różne choroby,

H. mając na uwadze, że nierówności zdrowotne spowodowane są różnicami między grupami 
ludności pod względem szeregu czynników wpływających na zdrowie: warunków życia, 
zachowań zdrowotnych, edukacji, rodzaju wykonywanej pracy i zarobków, opieki 
zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej i działań w zakresie promocji zdrowia, polityki 
państwa wpływającej na ilość, jakość i rozdział tych czynników,

I. mając na uwadze, że według prognoz Komisji bezrobocie osiągnie prawdopodobnie 
poziom 10,3% pod koniec 2010 r. oraz mając na uwadze, że istnieje powszechna obawa, 
że aktualny kryzys gospodarczy, a zwłaszcza jego wpływ na poziom bezrobocia, 
negatywnie wpłynie na zdrowie ludności,

J. mając na uwadze, że obecny kryzys gospodarczy i finansowy może mieć poważne skutki 
dla sektora opieki zdrowotnej w kilku państwach członkowskich UE, zarówno po stronie 
popytu, jak i podaży,

K. mając na uwadze, że połączenie ubóstwa z innymi przyczynami trudnej sytuacji 
społecznej, takimi jak wiek dziecięcy lub podeszły, niepełnosprawność lub przynależność 
do mniejszości, powoduje dalsze zwiększenie ryzyka pogorszenia zdrowia,

1. z zadowoleniem przyjmuje najważniejsze sugestie Komisji zawarte w jej komunikacie 
zatytułowanym „Solidarność w zdrowiu: zmniejszanie nierówności zdrowotnych w UE”: 
1) dążenie do zmniejszania różnic zdrowotnych jako część ogólnego rozwoju społecznego 
i gospodarczego; 2) ulepszanie danych i poprawa podstaw wiedzy (w tym mechanizmów 
służących pomiarowi, monitorowaniu, ocenie i sprawozdawczości); 3) budowanie 
zaangażowania społecznego na rzecz zmniejszania nierówności zdrowotnych; 4) 
wychodzenie naprzeciw słabszym grupom społecznym oraz 5) rozwój wkładu polityk UE 
w działania na rzecz zmniejszania nierówności zdrowotnych;

2. podkreśla, że należy skoncentrować uwagę na całym kontekście społecznym, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób ubogich, migrantów w niekorzystnej sytuacji 
społecznej i członków mniejszości etnicznych, osób niepełnosprawnych, starszych oraz 
dzieci żyjących w ubóstwie;
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3. podkreśla, że kryzys gospodarczy i finansowy, zwłaszcza pod względem podaży, może 
prowadzić do redukcji poziomu środków finansowych przeznaczonych na zdrowie 
publiczne oraz na usługi opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej w wyniku cięć 
budżetowych i niższych wpływów podatkowych, podczas gdy popyt na usługi zdrowotne 
i usługi w zakresie opieki długoterminowej może wzrosnąć z uwagi na splot czynników, 
które przyczyniają się do pogorszenia się stanu zdrowia całej populacji;

4. wzywa Radę do rozważenia działań łagodzących wpływ kryzysu gospodarczego na służbę 
zdrowia, zwłaszcza w następujących dziedzinach: inwestycje w infrastrukturę związaną ze 
zdrowiem, zdrowie publiczne, promowanie zdrowia i zapobieganie chorobom, 
optymalizacja finansowania w sektorze opieki zdrowotnej, restrukturyzacja i 
reorganizacja systemu opieki zdrowotnej;

5. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia zdolności ścisłego monitorowania skutków 
społecznych kryzysu;

6. zachęca wszystkie państwa członkowskie do inwestowania w infrastrukturę związaną ze 
świadczeniem usług socjalnych, edukacyjnych, środowiskowych i zdrowotnych;

7. wzywa państwa członkowskie do promowania strategii politycznych mających na celu 
zagwarantowanie zdrowych warunków życia wszystkim dzieciom, w tym działań 
wspierających kobiety w ciąży i rodziców; 

8. podkreśla znaczenie podniesienia średniego poziomu opieki zdrowotnej i zmniejszenia 
nierówności między różnymi grupami społecznymi oraz podkreśla, że cele te mogą zostać 
osiągnięte dzięki optymalizacji wydatków publicznych na służbę zdrowia;

9. podkreśla, że poza administracją publiczną władze regionalne odgrywają w wielu 
państwach ważną rolę w zakresie zdrowia publicznego i świadczeń zdrowotnych, a więc 
muszą być aktywnie zaangażowane; podkreśla, że władze lokalne, pracodawcy i inne 
zainteresowane strony także mogą wnieść istotny wkład;

10. wzywa Radę i Komisję do poważniejszego potraktowania w ramach strategii „Europa 
2020” faktu, że zdrowie i dobra kondycja odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu 
wykluczenia oraz do włączenia wskaźników uwzględniających status społeczno-
ekonomiczny w monitorowanie strategii „Europa 2020”;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania wspólnej grupy wskaźników do 
monitorowania nierówności zdrowotnych w rozbiciu na grupy wiekowe, płeć, status 
społeczno-ekonomiczny i położenie geograficzne oraz do określenia metodologii analizy 
sytuacji zdrowotnej w państwach członkowskich w celu zidentyfikowania i 
priorytetowego potraktowania obszarów wymagających poprawy i opracowania 
wzorcowych praktyk;

12. wzywa Komisję do dopilnowania, aby kwestia zmniejszenia nierówności zdrowotnych 
została w pełni uwzględniona w przyszłej inicjatywie dotyczącej starzenia się w dobrym 
zdrowiu;

13. wzywa Komisję do opracowania metod zaangażowania i udziału wszystkich 
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interesariuszy na szczeblu europejskim w celu propagowania stosowania i 
rozpowszechniania dobrej praktyki; 

14. wzywa Komisję do pomocy państwom członkowskim w celu lepszego wykorzystania 
przez nie polityki spójności UE i funduszy strukturalnych, aby wspierać projekty w 
zakresie oddziaływania na czynniki wpływające na nierówności zdrowotne; wzywa 
Komisję do wspierania działań finansowanych z programu PROGRESS;

15. wzywa Komisję do rozpropagowania podejścia opartego na społecznych determinantach 
zdrowia i na zasadzie „równość i zdrowie we wszystkich obszarach polityki” podczas 
opracowywania całej wewnętrznej i zewnętrznej polityki UE, zwłaszcza z myślą o 
osiągnięciu milenijnych celów rozwoju;

16. wzywa Radę do promowania rozwiązywania problemu nierówności zdrowotnych jako 
priorytetu politycznego we wszystkich państwach członkowskich, biorąc pod uwagę 
społeczne determinanty zdrowia, za pomocą działań w takich obszarach polityki jak 
środowisko, edukacja i warunki pracy;

17. wzywa Komisję do przygotowania wytycznych w celu poprawy mechanizmów 
monitorowania nierówności zdrowotnych w całej UE (pomiędzy państwami 
członkowskimi i w ich obrębie) dzięki poprawie gromadzenia danych za pomocą bardziej 
systematycznych i porównywalnych informacji, które uzupełnią istniejące dane na temat 
nierówności zdrowotnych i za pomocą regularnych kontroli i analiz;

18. wzywa Komisję do oceny w sprawozdaniach z postępu prac skuteczności działań na rzecz 
zmniejszania nierówności w dziedzinie zdrowia oraz poprawy zdrowia w wyniku 
realizacji polityk związanych ze społecznymi determinantami zdrowia;

19. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.
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UZASADNIENIE

Ogółem rzecz biorąc zdrowie i średnia długość życia są nadal powiązane z sytuacją społeczną 
i ubóstwem w dzieciństwie. Mimo poprawy sytuacji różnica w stanie zdrowia między 
osobami ze szczytu i z dołu hierarchii społecznej pozostaje duża, a w niektórych obszarach 
nadal się powiększa. 

Między krajami i regionami wciąż występują duże rozbieżności; na przykład w 2007 r. 
różnica w średniej długości życia w momencie narodzin w przypadku mężczyzn wynosiła 
14,2 lat w państwach członkowskich UE, a w przypadku kobiet różnica ta wynosiła 8,3 lat 
(Eurostat, 2010 r.).

Spodziewana długość życia osób powyżej 65. roku życia w UE-27 pokazuje, że średnio 
mężczyzna może żyć o 16,8 lat dłużej w 2006 r., a kobieta o 20,4 lat. W 2007 r. różnica 
średniej długości życia mężczyzn w wieku 65 lat wynosiła w państwach członkowskich 5,6 
lat, osiągając najwyższy wynik we Francji (18,4 lat), a najniższy na Łotwie (12,8 lat). 
Rozbieżność w przypadku kobiet była nieco większa, wynosząc 6,6 lat: we Francji 23 lata i 
16,4 lat w Bułgarii (Eurostat, 2010 r.).

Nierówności zdrowotne to problem, który wymaga rozwiązania. Występują one na wczesnym 
etapie życia i przeciągają się nie tylko na wiek podeszły, ale także na kolejne pokolenia.

Doświadczone w młodości nierówności w dostępie do edukacji, zatrudnienia i opieki 
zdrowotnej, jak również te wynikające z przynależności do określonej płci lub środowiska, 
mogą poważnie zaważyć na stanie zdrowia danej osoby w ciągu całego jej życia. Połączenie 
ubóstwa z innymi przyczynami trudnej sytuacji społecznej, takimi jak wiek dziecięcy lub 
podeszły, niepełnosprawność lub przynależność do mniejszości powoduje dalsze zwiększenie 
ryzyka pogorszenia zdrowia i na odwrót, słabe zdrowie może prowadzić do ubóstwa i/lub 
wykluczenia społecznego.

Przyczyny tych różnic są w wielu przypadkach możliwe do uniknięcia i nieuzasadnione, 
ponieważ stanowią konsekwencję odmiennych możliwości, różnic w dostępie do usług i 
zasobów materialnych, a także różnic w wyborze stylu życia przez jednostki.

Nierówności zdrowotne spowodowane są różnicami między grupami ludności pod względem 
szeregu czynników wpływających na zdrowie, a mianowicie: warunków życia, zachowań 
zdrowotnych, edukacji, zawodu i dochodów, poziomu opieki zdrowotnej, profilaktyki 
zdrowotnej i działań w zakresie promocji zdrowia, jak również polityki państwa wpływającej 
na ilość, jakość i rozmieszczenie tych czynników. W coraz większym stopniu docenia się 
związek między determinantami społecznymi i nierównościami zdrowotnymi. Oznacza to, że 
problemy społeczne są coraz częściej postrzegane jako związane z problemami zdrowotnymi i 
wymagają zintegrowanej reakcji.

Potrzebne jest innowacyjne podejście do polityki, aby rozwiązać problem nierówności 
zdrowotnych, zwłaszcza wśród osób z niższych grup społeczno-ekonomicznych. 

Społeczne konsekwencje obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego już się ujawniły. 
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Liczba bezrobotnych wzrosła o prawie 5 mln osób w stosunku do początku kryzysu. Wiele 
gospodarstw domowych odnotowało spadek dochodów, znaczna część z nich jest bardziej 
narażona na ubóstwo i nadmierne zadłużenie, a niektórzy potracili domy. Pracownicy 
zatrudnieni na umowy krótkoterminowe byli pierwszymi ofiarami spowolnienia 
gospodarczego. Szczególnie ucierpieli migranci i młodzi oraz starsi pracownicy, którzy 
częściej znajdują się w niepewnej sytuacji zawodowej, ale także kategorie pracowników 
dotąd dosyć dobrze chronione, których reprezentanci także utracili pracę.
Kryzys miał poważne skutki w służbie zdrowia w niektórych państwach członkowskich UE 
zarówno pod względem popytu, jak i podaży. Kryzys gospodarczy i finansowy, zwłaszcza 
pod względem podaży, doprowadził do redukcji poziomu środków finansowych 
przeznaczonych na usługi publicznej służby zdrowia, opieki zdrowotnej i w zakresie opieki 
długoterminowej w wyniku cięć budżetowych i niższych wpływów podatkowych, podczas 
gdy popyt na usługi zdrowotne i w zakresie opieki długoterminowej wzrósł z uwagi na splot 
czynników, które przyczyniają się do pogorszenia się stanu zdrowia całej populacji. Kilka 
państw członkowskich włączyło działania mające na celu łagodzenie skutków kryzysu 
gospodarczego w służbie zdrowia do pakietów ratunkowych poprzez inwestycje w 
infrastrukturę zdrowotną, optymalizację finansowania w sektorze opieki zdrowotnej, 
restrukturyzację i reorganizację systemu opieki zdrowotnej. Niemniej jednak działania na 
rzecz likwidacji nierówności zdrowotnych są różne w zależności od państwa członkowskiego.

Dostęp to kwestia kluczowa, jeśli chodzi o usługi publiczne. Poprawa dostępu do dobrej 
jakości porad prawnych i informacji pomaga obywatelom w zaznajomieniu się z 
przysługującymi im prawami. Gromadzenie doświadczenia w zakresie skutecznych strategii, 
polityk i działań i dzielenie się nim pomoże zmobilizować poparcie w sektorze rządowym i 
innych. Kluczowe znaczenie ma uznanie zmniejszenia nierówności zdrowotnych za priorytet 
na wszystkich szczeblach procesu opracowywania polityki, czyli dążenie do stosowania 
zasady „zdrowie we wszystkich obszarach polityki” i zapewnienie skutecznej oceny skutków 
uwzględniającej cel, jakim jest równy dostęp do opieki zdrowotnej.


