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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE
(2010/2089(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 184 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Solidaritate în domeniul sănătății: 
reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE” (COM(2009)0567),

– având în vedere Decizia Consiliului nr. 1350/CE din 23 octombrie 2007 de instituire a 
unui Al doilea program de acțiune comunitară în domeniul sănătății (2008-2013), 

– având în vedere avizul Comitetului pentru protecție socială referitor la „Solidaritatea în 
domeniul sănătății: reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE”,

– având în vedere raportul referitor la cea de-a doua evaluare comună a Comitetului pentru 
protecție socială și a Comisiei Europene privind impactul social al crizei economice și 
reacțiile politice, 

– având în vedere rezoluția Consiliului din 20 noiembrie 2008 privind sănătatea și 
bunăstarea tinerilor,

– având în vedere Raportul final al Comisiei privind factorii sociali legați de sănătate (OMS, 
2008),

– având în vedere avizul Comitetului pentru protecție socială referitor la „Solidaritatea în 
domeniul sănătății: reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE”,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe (A7-0000/2010),a

A. întrucât, pe de-o parte, cetățenii duc, în medie, o viață mai îndelungată și mai sănătoasă 
decât generațiile anterioare, iar pe de altă parte UE se confruntă cu o provocare 
importantă, și anume inegalitățile mari în materie de sănătate între statele membre ale UE 
și în cadrul acestora;   

B. întrucât diferența privind speranța de viață la naștere dintre grupurile socio-economice 
cele mai defavorizate și grupurile socio-economice cele mai favorizate este de până la 10 
ani pentru bărbați și, respectiv, de până la 6 ani pentru femei;

C. întrucât inegalitățile în materie de sănătate au și o dimensiune de gen importantă: în 
general, femeile trăiesc mai mult decât bărbații, dar pot petrece o perioadă mai lungă din 
viață având o stare de sănătate precară;
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D. întrucât în toate statele membre au fost descoperite inegalități în materie de sănătate între 
persoane aparținând unor grupuri educaționale, ocupaționale și de venit superioare și, 
respectiv, inferioare;  

E. întrucât evaluarea inegalităților în materie de sănătate reprezintă un prim pas fundamental 
în direcția luării unor măsuri eficiente;

F. întrucât rata mortalității este, de obicei, mai mare în grupurile educaționale, ocupaționale 
și de venit inferioare și se descoperă inegalități semnificative și în prevalența majorității 
bolilor specifice, inclusiv boli psihice, și a formelor specifice de dizabilități;  

G. întrucât există variații sociale în privința stării de sănătate, persoanele aparținând unor 
grupuri educaționale, ocupaționale și de venit inferioare fiind mai expuse deceselor la o 
vârstă mai mică, precum și prevalenței majorității tipurilor de probleme de sănătate;

H. întrucât inegalitățile în materie de sănătate se datorează diferențelor existente între 
grupurile de populație în privința unei game largi de factori care afectează sănătatea, care 
include: condițiile de trai; comportamentele legate de sănătate; educația, ocupația și 
venitul; serviciile medicale, prevenirea bolilor și serviciile de promovare a sănătății; 
politicile publice care influențează cantitatea, calitatea și răspândirea acestor factori; 

I. întrucât Comisia estimează că rata șomajului va ajunge, probabil, la 10,3% până la 
sfârșitul lui 2010 și întrucât există o preocupare la scară largă privind faptul că actuala 
criză economică, în special efectul său asupra șomajului, va afecta în mod negativ 
sănătatea populației;     

J. întrucât actuala criză economică și financiară poate afecta grav sectorul serviciilor 
medicale din mai multe state membre ale UE în ceea ce privește atât oferta, cât și cererea;    

K. întrucât combinația dintre sărăcie și alte caracteristici vulnerabile, precum vârsta fragedă 
sau vârsta înaintată, dizabilitatea sau apartenența la o minoritate, contribuie la creșterea 
riscurilor pentru sănătate,

1. salută sugestiile-cheie făcute de Comisie în comunicarea sa intitulată „Solidaritate în 
domeniul sănătății: reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE”: 1) o distribuție 
mai echitabilă a sănătății ca parte a obiectivelor generale privind dezvoltarea economică și 
socială; 2) îmbunătățirea bazelor de date și de cunoștințe  (inclusiv a mecanismelor de 
măsurare, monitorizare, evaluare și raportare); 3) obținerea angajamentului din partea 
întregii societăți privind reducerea inegalităților în materie de sănătate; 4) satisfacerea 
necesităților grupurilor vulnerabile și 5) sporirea contribuției politicilor comunitare la 
reducerea inegalităților în materie de sănătate; 

2. subliniază că atenția trebuie concentrată asupra tuturor variațiilor sociale, în special asupra 
necesităților persoanelor sărace, migranților defavorizați și grupurilor etnice minoritare, 
persoanelor cu dizabilități, persoanelor în vârstă și copiilor care trăiesc în sărăcie;

3. subliniază că criza economică și financiară, în special în ceea ce privește oferta, poate 
duce la o scădere a nivelului de fonduri alocate sănătății publice și serviciilor medicale și 
pe termen lung ca urmare a reducerilor de buget și a veniturilor mai scăzute provenite din 
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încasarea de impozite, în timp ce cererea de servicii medicale și pe termen lung poate 
crește ca urmare a unei combinații de factori care contribuie la deteriorarea stării de 
sănătate a populației în general;    

4. invită Consiliul să evalueze măsurile de atenuare a efectelor crizei economice asupra 
sectorului serviciilor medicale, în special în domeniile următoare: realizarea de investiții 
în infrastructura din domeniul sănătății, în sănătatea publică, în promovarea sănătății și 
prevenirea bolilor, optimizarea fondurilor alocate sectorului serviciilor medicale, 
restructurarea și reorganizarea sistemului de servicii medicale;  

5. invită statele membre să își îmbunătățească capacitatea de monitorizare atentă a efectelor 
sociale ale crizei; 

6. încurajează toate statele membre să investească în infrastructura socială, educațională, de 
mediu și a serviciilor medicale; 

7. invită statele membre să promoveze politicile ce au scopul de a asigura condiții sănătoase 
de trai tuturor copiilor, inclusiv măsuri de susținere a femeilor însărcinate și a părinților; 

8. subliniază importanța creșterii nivelului mediu al serviciilor medicale și a reducerii 
inegalităților dintre diferitele grupuri sociale și subliniază că aceste obiective ar putea fi 
realizate prin optimizarea cheltuielilor publice în domeniul serviciilor medicale;   

9. subliniază că, în afara guvernelor naționale, autoritățile de la nivelul regional din 
numeroase țări au un rol important în ceea ce privește sănătatea publică și serviciile 
medicale și trebuie, prin urmare, să fie implicate în mod activ; subliniază că 
administrațiile locale, angajatorii și alte părți interesate au, de asemenea, o contribuție 
vitală;

10. invită Consiliul și Comisia să recunoască mai mult, în cadrul strategiei Europa 2020, 
faptul că sănătatea și bunăstarea sunt esențiale pentru combaterea excluderii și să includă 
în monitorizarea strategiei Europa 2020 indicatori stratificați în funcție de statutul 
socio-economic;   

11. invită Comisia și statele membre să elaboreze un set comun de indicatori de monitorizare 
a inegalităților în materie de sănătate în funcție de vârstă, sex, statut socio-economic și 
dimensiunea geografică și să stabilească o metodologie de auditare a situației sănătății în 
statele membre care să aibă ca scop identificarea și prioritizarea domeniilor în care trebuie 
realizate îmbunătățiri și a celor mai bune practici;  

12. invită Comisia să se asigure că în cadrul viitoarei inițiative privind îmbătrânirea sănătoasă 
este abordată pe deplin reducerea inegalităților în materie de sănătate;  

13. invită Comisia să dezvolte modalități de angajare și de implicare a tuturor părților 
interesate relevante la nivel european în promovarea reținerii și a diseminării bunelor 
practici;   

14. invită Comisia să sprijine statele membre în vederea unei mai bune utilizări a politicii de 
coeziune și a fondurilor structurale ale UE pentru a susține proiectele de eliminare a 
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factorilor care contribuie la inegalitățile în materie de sănătate; invită, de asemenea, 
Comisia să sprijine activitățile finanțate în cadrul programului PROGRESS; 

15. invită Comisia să introducă o abordare bazată pe factori sociali legați de sănătate și pe 
„echitate și sănătate în toate politicile” în elaborarea tuturor politicilor interne și externe 
ale UE, în special în vederea realizării Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului;

16. invită Consiliul să promoveze abordarea inegalităților în materie de sănătate ca o prioritate 
în toate statele membre, ținând seama de factorii sociali legați de sănătate, prin măsuri în 
domenii politice precum protecția mediului, educația și condițiile de muncă; 

17. invită Comisia să elaboreze orientări de îmbunătățire a mecanismelor de monitorizare a 
inegalităților în materie de sănătate peste tot în UE (între statele membre și în cadrul 
acestora) prin îmbunătățirea procesului de colectare a datelor prin informații mai 
sistematice și comparabile care să vină în completarea datelor existente cu privire la 
inegalitățile în materie de sănătate și printr-o monitorizare și o analizare regulate;   

18. invită Comisia să evalueze, în cadrul rapoartelor sale intermediare, eficacitatea 
intervențiilor în vederea reducerii inegalităților în materie de sănătate, precum și 
îmbunătățirea stării de sănătate care decurge din politicile privind factorii sociali legați de 
sănătate;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În general, sănătatea și speranța de viață sunt încă legate de condițiile sociale și de sărăcia în 
rândul copiilor. În ciuda îmbunătățirilor, diferența dintre rezultatele legate de sănătate între 
cele din vârful și cele de la baza scării sociale este în continuare mare și continuă să crească în 
anumite domenii.  

Există în continuare inegalități majore între țări și regiuni; de exemplu, diferența dintre statele 
membre ale UE în ceea ce privește speranța de viață la naștere privind bărbații a fost în 2007 
de 14,2 ani, în timp ce cifra corespunzătoare pentru femei a fost de 8,3 ani (Eurostat, 2010).   

Speranța de viață în cazul persoanelor cu vârsta de 65 de ani din UE-27 a arătat în 2006 că, în 
medie, bărbații ar putea să se aștepte să mai trăiască încă 16,8 ani, în timp ce cifra 
corespunzătoare pentru femei a fost de 20,4 ani. Diferența dintre statele membre privind 
speranța de viață în rândul bărbaților cu vârsta de 65 de ani a fost în 2007 de 5,6 ani, cifra 
maximă de 18,4 ani înregistrându-se în Franța, iar cea minimă de 12,8 ani în Letonia.  
Diferența privind femeile a fost ușor mai mare, de 6,6 ani, de la 23,0 ani în Franța la 16,4 ani 
în Bulgaria (Eurostat, 2010).  

Inegalitățile în materie de sănătate reprezintă o problemă care trebuie soluționată. Acestea 
apar la o vârstă fragedă și continuă nu numai la o vârstă înaintată, ci și în cazul generațiilor 
viitoare. 

Inegalitățile cu care persoanele se confruntă la începutul vieții cu privire la accesul la 
învățământ, locuri de muncă și asistență medicală, precum și inegalitățile bazate pe gen și pe 
mediul cultural de proveniență pot avea un impact critic asupra stării sănătății oamenilor pe 
parcursul întregii vieți. Combinația dintre sărăcie și alți factori de vulnerabilitate precum 
vârsta fragedă sau înaintată, dizabilitatea sau mediul minoritar de proveniență crește și mai 
mult riscurile legate de sănătate și invers, o stare de sănătate precară poate duce la sărăcie 
și/sau la excludere socială. 

În multe cazuri, cauzele acestor inegalități în materie de sănătate pot fi evitate și sunt 
nedrepte, deoarece apar ca o consecință a diferențelor legate de șanse, de accesul la servicii și 
la resurse materiale, precum și a diferențelor privind alegerile legate de stilul de viață făcute 
de fiecare persoană în parte.  

Inegalitățile în materie de sănătate se datorează diferențelor existente între grupurile de 
populație în privința unei game largi de factori care afectează sănătatea, și anume: condițiile 
de trai; comportamentele legate de sănătate; educația, ocupația și venitul; serviciile de 
asistență medicală, de prevenire a bolilor și de promovare a sănătății, precum și politicile 
publice care influențează cantitatea, calitatea și distribuția acestor factori. Legătura dintre 
factorii sociali și inegalitățile în materie de sănătate este recunoscută din ce în ce mai mult.   
Ceea ce înseamnă că problemele sociale sunt considerate la scară largă a fi legate de 
problemele de sănătate pentru care este nevoie de o reacție integrată.  

Este nevoie de o abordare inovatoare a politicilor pentru a aborda problema inegalităților în 
materie de sănătate, în special pentru persoane din cadrul unor grupuri socio-economice 
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inferioare. 

Acum apar consecințele sociale ale crizei economice și financiare actuale. Numărul șomerilor 
a crescut cu aproape 5 milioane față de numărul acestora la începutul crizei. Multe familii 
s-au confruntat cu o scădere a veniturilor lor, un număr considerabil de familii este și mai 
expus la sărăcie și la supraîndatorare și câteva familii și-au pierdut casele. Lucrătorii cu 
contracte pe perioade scurte de timp au fost printre primii care au fost afectați de declin. 
Migranții și lucrătorii tineri și mai în vârstă, în cazul cărora sunt mai multe șanse de a avea 
poziții inferioare, au fost afectați în mod deosebit, dar au rămas fără un loc de muncă și 
categorii de lucrători care înainte fuseseră relativ bine protejate.  
Criza a afectat grav sectorul serviciilor medicale din mai multe state membre ale UE în ceea 
ce privește atât oferta, cât și cererea. In ceea ce privește oferta, criza economică și financiară 
poate duce la o scădere a nivelului de fonduri alocate sănătății publice și serviciilor medicale 
și pe termen lung ca urmare a reducerilor de buget și a veniturilor mai scăzute provenite din 
încasarea de impozite, în timp ce cererea de servicii medicale și pe termen lung a crescut ca 
urmare a unei combinații de factori care contribuie la deteriorarea stării de sănătate a 
populației în general. Mai multe state membre au inclus în pachetele de redresare măsuri de 
atenuare a efectelor crizei economice asupra sectorului serviciilor medicale, investind în 
infrastructura din domeniul sănătății, optimizând fondurile alocate sectorului serviciilor 
medicale și restructurând și reorganizând sistemul de servicii medicale. Cu toate acestea, în 
statele membre există diferențe în ceea ce privește măsurile legate de inegalitățile în materie 
de sănătate.

Accesul reprezintă un aspect-cheie în cazul tuturor serviciilor publice. Îmbunătățirea accesului 
la consiliere juridică și la informații de calitate ajută cetățenii să afle mai multe despre 
drepturile lor individuale. Colectarea și schimbul de dovezi privind strategii, politici și măsuri 
eficiente vor contribui la obținerea de sprijin la nivelul administrației și al diferitelor sectoare.  
Este esențial ca reducerea inegalităților în materie de sănătate să fie considerată prioritate 
esențială la toate nivelurile de elaborare a politicilor, adoptându-se astfel o abordare de tipul 
„sănătatea în toate politicile” și asigurându-se realizarea unor evaluări eficiente ale impactului 
care să țină seama de rezultatele privind echitatea din domeniul sănătății.    


