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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmierňovaní nerovností v oblasti zdravia v EÚ
(2010/2089(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 184 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 35 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Solidarita v oblasti zdravia: zmierňovanie 
nerovností v oblasti zdravia v EÚ, KOM(2009) 0567, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady ES č. 1350/2007 z 23. októbra 2007, ktorým sa 
ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013),

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre sociálnu ochranu s názvom Solidarita v oblasti 
zdravia: zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v EÚ,

– so zreteľom na správu Výboru pre sociálnu ochranu a Európskej komisie o druhom 
spoločnom posúdení sociálneho vplyvu hospodárskej krízy a súvisiacich politických 
opatrení,

– so zreteľom na uznesenie Rady z 20. novembra 2008 o zdraví a pohode mladých ľudí,

– so zreteľom na konečnú správu Komisie o sociálnych faktoroch ovplyvňujúcich zdravie 
(WHO, 2008),

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov k téme Solidarita v oblasti zdravia: 
zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v EÚ,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2010),

A. keďže napriek tomu, že občania žijú v priemere dlhší a zdravší život než predchádzajúce 
generácie, EÚ čelí dôležitej výzve prekonať obrovské rozdiely v oblasti zdravia, ktoré 
existujú medzi členskými štátmi a v rámci nich;

B. keďže rozdiely v predpokladanej dĺžke života pri narodení medzi najnižšími a najvyššími 
spoločensko-ekonomickými skupinami dosahujú 10 rokov u mužov a 6 rokov u žien,

C. keďže nerovnosti v oblasti zdravia majú aj významný rodový rozmer: ženy žijú vo 
všeobecnosti dlhšie ako muži, ale viac rokov svojho života môžu stráviť v horšom 
zdravotnom stave;

D. keďže vo všetkých členských štátoch sa zistili nerovnosti v oblasti zdravia medzi 
skupinami obyvateľstva s nižším a vyšším vzdelaním, pracovným zaradením a príjmom, 
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E. keďže meranie nerovností v oblasti zdravia je prvým základným krokom k účinným 
opatreniam,

F. keďže úmrtnosť je zvyčajne vyššia u skupín obyvateľstva s nižším vzdelaním, pracovným 
zaradením a príjmom a keďže významné nerovnosti sa zistili aj vo výskyte určitých 
ochorení vrátane duševných chorôb, ako aj určitých druhov postihnutia,

G. keďže úroveň sociálneho postavenia ovplyvňuje zdravotný stav, pričom ľudia s nižším 
stupňom vzdelania, nižším pracovným zaradením alebo nižším príjmom väčšinou 
umierajú mladší a častejšie sa u nich vyskytuje väčšina druhov zdravotných problémov,

H. keďže príčinou nerovností v oblasti zdravia sú rozdiely medzi skupinami obyvateľstva, 
pokiaľ ide o širokú škálu činiteľov ovplyvňujúcich zdravie, okrem iného životné 
podmienky; správanie ovplyvňujúce zdravie; vzdelanie, pracovné zaradenie a príjem; 
zdravotná starostlivosť, prevencia chorôb a služby na podporu zdravia; ako aj verejné 
politiky ovplyvňujúce kvantitu, kvalitu a distribúciu týchto činiteľov,

I. keďže podľa predpovedí Komisie dosiahne miera nezamestnanosti do konca roka 2010 
úroveň 10,3 % a keďže existuje všeobecná obava, že súčasná hospodárska kríza, a najmä 
jej vplyv na nezamestnanosť, sa negatívne prejaví na zdraví obyvateľstva,

J. keďže súčasná hospodárska a finančná kríza môže mať v niektorých členských štátoch 
vážny vplyv na odvetvie zdravotníctva tak na strane ponuky, ako aj dopytu,

K. keďže kombinácia chudoby s inými rizikovými činiteľmi, ako sú detstvo či staroba, 
zdravotné postihnutie alebo príslušnosť k menšine, ešte viac zvyšuje zdravotné riziká,

1. víta kľúčové návrhy Komisie, ktoré predložila vo svojom oznámení s názvom Solidarita 
v oblasti zdravia: zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v EÚ: 1) zaradiť 
spravodlivejšiu distribúciu zdravia medzi naše celkové ciele v oblasti sociálneho a 
hospodárskeho rozvoja, 2) zdokonaľovať databázy údajov a vedomostí (vrátane merania, 
monitorovania, hodnotenia a podávania správ), 3) angažovať do znižovania rozdielov v 
oblasti zdravia celú spoločnosť, 4) pokrývať potreby zraniteľných skupín a 5) 
zabezpečovať, aby politiky EÚ prispievali k zmierňovaniu uvedených rozdielov;

2. zdôrazňuje, že pozornosť sa musí sústrediť na celkovú úroveň sociálneho postavenia, 
a osobitne na potreby ľudí žijúcich v chudobe, znevýhodnených skupín prisťahovalcov 
a príslušníkov etnických menšín, ľudí s postihnutím, starých ľudí a detí žijúcich 
v chudobe;

3. podčiarkuje, že hospodárska a finančná kríza môže najmä na strane ponuky viesť k 
zníženiu úrovne financovania verejného zdravia a služieb dlhodobej zdravotnej 
starostlivosti v dôsledku znižovania rozpočtových prostriedkov a nižších daňových 
príjmov, kým dopyt po službách zdravotnej a dlhodobej starostlivosti sa môže zvýšiť ako 
dôsledok kombinácie faktorov prispievajúcich k všeobecnému zhoršeniu zdravotného 
stavu obyvateľstva;

4. vyzýva Komisiu, aby zhodnotila opatrenia na zmiernenie vplyvu hospodárskej krízy na 
zdravotníctvo najmä v týchto oblastiach: investície do zdravotníckej infraštruktúry, 
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verejného zdravia, podpory zdravia a prevencie ochorení, optimalizácia financovania 
zdravotníctva, reštrukturalizácia a reorganizácia systému zdravotnej starostlivosti;

5. žiada členské štáty, aby zlepšili svoju schopnosť podrobne monitorovať sociálne dôsledky 
krízy;

6. povzbudzuje členské štáty, aby investovali do spoločenskej, vzdelávacej, ekologickej 
a zdravotníckej infraštruktúry;

7. žiada členské štáty, aby podporovali politiky zamerané na zabezpečenie zdravých 
životných podmienok pre všetky deti vrátane opatrení na podporu tehotných žien 
a rodičov; 

8. poukazuje na význam zvyšovania priemernej úrovne zdravotnej starostlivosti 
a zmierňovania nerovností medzi rôznymi sociálnymi skupinami a podčiarkuje 
skutočnosť, že tieto ciele možno dosiahnuť optimalizáciou verejných výdajov na 
zdravotnú starostlivosť;

9. podčiarkuje, že v mnohých štátoch majú v oblasti verejného zdravia a zdravotníckych 
služieb popri vláde dôležitú úlohu regionálne orgány, ktoré sa musia preto tiež aktívne 
zapájať; zdôrazňuje, že miestne samosprávy, pracoviská a ostatné zainteresované subjekty 
môžu tiež prispieť významnou mierou;

10. žiada Radu a Komisiu, aby v rámci stratégie Európa 2020 upriamili väčšiu pozornosť na 
skutočnosť, že zdravie a celkové blaho majú zásadný význam v boji proti sociálnemu 
vylúčeniu, a tiež aby do monitorovania stratégie Európa 2020 zahrnuli ukazovatele 
odstupňované podľa sociálno-ekonomického postavenia;  

11. žiada Komisiu a členské štáty, aby vytvorili súbor ukazovateľov na sledovanie nerovností 
v oblasti zdravia podľa veku, pohlavia, sociálno-ekonomického postavenia 
a geografických faktorov, a aby pripravili metódy preverovania situácie v oblasti zdravia 
v členských štátoch zamerané na určenie oblastí vyžadujúcich skvalitnenie a ich zaradenie 
podľa dôležitosti, ako aj na hľadanie najlepších postupov; 

12. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že budúca iniciatíva v oblasti zdravého starnutia sa bude 
plnohodnotne venovať téme nerovností v oblasti zdravia;

13. žiada Komisiu, aby hľadala spôsoby, ako zapojiť všetky zúčastnené strany na úrovni EÚ 
do podpory chápania a šírenia osvedčených postupov; 

14. vyzýva Komisiu, aby pomáhala členským štátom lepšie využívať politiku súdržnosti a 
štrukturálne fondy EÚ na podporu činností zameraných na odstraňovanie činiteľov 
prispievajúcich k nerovnostiam v oblasti zdravia; taktiež vyzýva Komisiu, aby 
podporovala činnosti financované programom PROGRESS;

15. žiada Komisiu, aby do tvorby všetkých vnútorných a vonkajších politík EÚ zahrnula 
prístup založený na sociálnych faktoroch zdravia a na zásade „rovnosť a zdravie vo 
všetkých politikách”, najmä s ohľadom na dosahovanie rozvojových cieľov tisícročia;
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16. žiada Radu, aby prostredníctvom opatrení v oblastiach, ako sú životné prostredie, 
vzdelávanie a pracovné podmienky podporovala riešenie otázky nerovností v oblasti 
zdravia ako politickej priority, pričom zohľadní sociálne faktory zdravia; 

17. žiada Komisiu, aby vypracovala usmernenia na zlepšenie mechanizmov sledovania 
nerovností v oblasti zdravia v EÚ (medzi členskými štátmi a v rámci nich), konkrétne 
kvalitnejším zhromažďovaním údajov prostredníctvom systematických a porovnateľných 
informácií, ktoré dopĺňajú existujúce údaje o nerovnostiach v oblasti zdravia, a tiež 
prostredníctvom pravidelných sledovaní a analýz;

18. žiada Komisiu, aby vo svojich správach o pokroku posúdila účinnosť opatrení na 
zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia, ako aj opatrení na zlepšenie zdravia, ktoré 
vyplývajú z politík týkajúcich sa sociálnych faktorov ovplyvňujúcich zdravie;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zdravie a priemerná dĺžka života sú naďalej prepojené so sociálnymi podmienkami 
a chudobou detí. Napriek mnohým zlepšeniam zostávajú rozdiely vo výsledkoch zdravotnej 
starostlivosti medzi najvyššími a najnižšími pozíciami spoločenského rebríčka výrazné 
a v niektorých oblastiach sa naďalej zväčšujú. 

Medzi jednotlivými krajinami a regiónmi stále existujú veľké nerovnosti. Napríklad rozdiely 
medzi členskými štátmi EÚ v priemernej dĺžke života u mužov pri narodení dosahovali v roku 
2007 až 14,2 roka, u žien to bolo 8,3 roka (Eurostat, 2010).

Z priemernej dĺžky života osôb nad 65 rokov v EÚ 27 štátov vyplýva, že priemerný muž 
mohol v roku 2006 očakávať, že sa dožije ešte ďalších 16,8 roka, u žien bolo toto číslo 20,4 
roka. Rozdiely v priemernej dĺžke života u mužov nad 65 rokov predstavovali v členských 
štátoch v roku 2007 5,6 roka, a to od najvyššej hodnoty 18,4 roka vo Francúzsku až po 
najnižšiu hodnotu 12,8 roka v Lotyšsku. Toto rozmedzie bolo mierne vyššie u žien – 6,6 roka, 
a to od 23,0 rokov vo Francúzsku po 16,4 roka v Bulharsku (Eurostat, 2010).

Nerovnosti v oblasti zdravia predstavujú problém, ktorý treba riešiť.  Objavujú sa už v ranom 
detstve a pretrvávajú nielenže do vysokého veku, ale až po nasledujúce generácie.

Skúsenosť s nerovnosťou počas raného veku, pokiaľ ide o prístup k vzdelaniu, zamestnaniu a 
zdravotnej starostlivosti, ako aj nerovnosťou založenou na rodovom a kultúrnom pozadí môže 
mať zásadný vplyv na zdravotný stav ľudí počas celého ich života. Kombinácia chudoby 
s inými činiteľmi, ako sú detstvo či staroba, zdravotné postihnutie alebo príslušnosť k 
menšine, ďalej zvyšuje zdravotné riziká a naopak, zdravotné problémy môžu viesť k chudobe 
a/alebo sociálnemu vylúčeniu.

Týmto, niekedy bezdôvodným, zdravotným rozdielom sa dá v mnohých prípadoch zabrániť, 
pretože vznikajú v dôsledku rozdielov v možnostiach, v prístupe k službám a materiálnym 
zdrojom, ako aj rozdielov v spôsobe života jednotlivcov. 

Príčinou nerovností v oblasti zdravia sú rozdiely medzi skupinami obyvateľstva, pokiaľ ide o 
širokú škálu činiteľov ovplyvňujúcich zdravie: životné podmienky; správanie ovplyvňujúce 
zdravie; vzdelanie, pracovné zaradenie a príjem; zdravotná starostlivosť, prevencia chorôb a 
služby podpory zdravia, ako aj verejné politiky ovplyvňujúce kvantitu, kvalitu a distribúciu 
týchto činiteľov. Vzťahu medzi spoločenskými činiteľmi a nerovnosťami v oblasti zdravia sa 
pripisuje čoraz väčší význam. To znamená, že na sociálne problémy sa hľadí v súvislosti so 
zdravotnými problémami, pre ktoré treba hľadať celkovú odpoveď.

Na riešenie nerovností v oblasti zdravia, najmä u ľudí z nižších sociálno-ekonomických 
vrstiev, je potrebný inovatívny politický náhľad. 

Súčasná hospodárska a finančná kríza už odhalila svoje sociálne dôsledky. Počet 
nezamestnaných stúpol o takmer 5 miliónov v porovnaní s obdobím na začiatku krízy. Mnoho 
domácností zažilo pokles príjmu, značný počet je oveľa viac vystavený chudobe a nadmernej 
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zadlženosti a niektoré domácnosti prišli dokonca o bývanie.  Pracovníci so zmluvami na dobu 
určitú boli medzi prvými, ktorých postihlo prepúšťanie. Postihlo najmä prisťahovalcov 
a mladých a starých pracovníkov, ktorí najčastejšie obsadzujú  neisté miesta, no v radoch 
nezamestnaných sa ocitli aj doteraz chránení pracovníci.
Kríza sa v niektorých členských štátoch vážne prejavila na odvetví zdravotníctva tak na strane 
ponuky, ako aj dopytu. Na strane ponuky viedla hospodárska a finančná kríza k zníženej 
úrovni financovania zdravotných služieb a služieb dlhodobej zdravotnej starostlivosti 
v dôsledku znižovania rozpočtových prostriedkov a nižších daňových príjmov, kým dopyt po 
službách zdravotnej a dlhodobej starostlivosti sa zvýšil ako dôsledok kombinácie faktorov 
prispievajúcich k všeobecnému zhoršeniu zdravotného stavu obyvateľstva. Niektoré členské 
štáty prijali v rámci balíkov hospodárskej obnovy opatrenia na zmiernenie vplyvu 
hospodárskej krízy na zdravotníctvo, konkrétne investíciami do zdravotníckej infraštruktúry, 
optimalizáciou financovania zdravotníctva a reštrukturalizáciou a reorganizáciou systému 
zdravotnej starostlivosti. Opatrenia na odstránenie nerovností v oblasti zdravotníctva sa však 
v jednotlivých členských štátoch značne odlišujú.

Zásadný význam pre všetky služby verejného záujmu má ich prístupnosť.  Zlepšený prístup 
ku kvalitnému právnemu poradenstvu a informáciám pomôže občanom viac sa dozvedieť 
o svojich individuálnych právach. Zbieranie a zdieľanie skúseností o účinných stratégiách, 
politikách a opatreniach prispeje k povzbudeniu podpory zo strany vlád a rôznych odvetví. Je 
nevyhnutné, aby sa zmierňovanie nerovností v oblasti zdravotnej starostlivosti považovalo na 
všetkých úrovniach politiky za prvoradý cieľ, uplatňoval sa prístup „zdravie vo všetkých 
politikách” a aby sa zabezpečilo účinné hodnotenie vplyvu zohľadňujúce výsledky úsilia o  
rovnosť v oblasti zdravia.


