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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att minska ojämlikhet i hälsa i EU
(2010/2089(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 184 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 35 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Solidaritet i hälsa: att minska ojämlikhet i 
hälsa i EU” (KOM(2009)0567),

– med beaktande av rådets beslut nr 1350/2007/EG av den 23 oktober 2007 om inrättande 
av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2008–2013),

– med beaktande av yttrandet från kommittén för socialt skydd om ”Solidaritet i hälsa: att 
minska ojämlikhet i hälsa i EU”, 

– med beaktande av rapporten om den andra gemensamma bedömningen från kommittén för 
socialt skydd och Europeiska kommissionen av de sociala effekterna av den ekonomiska 
krisen och den politiska reaktionen

– med beaktande av rådets resolution av den 20 november 2008 om ungdomars hälsa och 
välbefinnande,

– med beaktande av den slutliga rapporten från kommissionen om sociala 
bestämningsfaktorer för hälsa (WHO, 2008),

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén om ”Solidaritet i hälsa: att minska 
ojämlikhet i hälsa i EU”,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och 
män (A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Samtidigt som EU:s invånare i genomsnitt lever längre och hälsosammare än tidigare 
generationer står EU inför stora utmaningar, nämligen de stora klyftorna i hälsa som finns 
mellan och inom EU:s medlemsstater.

B. Skillnaden i förväntad livslängd vid födseln mellan de lägsta och högsta socioekonomiska 
grupperna är tio år för män och sex år för kvinnor.

C. Det finns också en viktig könsdimension när det gäller ojämlikheter i hälsa – kvinnor 
lever i allmänhet längre än män, men många av dem lever en större del av sitt liv med 
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dålig hälsa,

D. Det finns ojämlikheter i hälsa mellan människor på högre och lägre utbildnings-, yrkes-
och inkomstnivåer i alla medlemsstater.

E. Mätning av ojämlikhet i hälsa är ett grundläggande första steg mot effektiva åtgärder.

F. Dödligheten är vanligtvis högre bland grupper med lägre utbildnings-, yrkes- och 
inkomstnivå och stora ojämlikheter finns också om man ser till förekomsten av specifika 
sjukdomar, inklusive psykiska sjukdomar, och av de flesta former av särskilda 
funktionshinder.

G. Det finns en social gradient i hälsostatus, så att personer i de lägre utbildnings-, yrkes- och 
inkomstgrupperna tenderar att dö yngre och oftare drabbas av de flesta typer av 
hälsoproblem.

H. Ojämlikhet i hälsa beror på skillnader mellan befolkningsgrupper i en lång rad faktorer 
som påverkar hälsan, bl.a. levnadsförhållanden, hälsorelaterat beteende, utbildning, yrke 
och inkomst, hälso- och sjukvård, tjänster för förebyggande av sjukdomar och främjande 
av hälsa samt offentlig politik som påverkar dessa faktorers kvantitet, kvalitet och 
fördelning.

I. Enligt kommissionens prognoser kommer arbetslösheten sannolikt att uppgå till 
10,3 procent i slutet av 2010 och det finns en allmän oro för att den nuvarande 
ekonomiska krisen, särskilt effekterna på arbetslösheten, kommer att ha en negativ 
inverkan på människors hälsa.

J. Dagens ekonomiska och finansiella kris kan få allvarliga följder för hälso- och 
sjukvårdssektorn i flera av EU:s medlemsstater, både på utbuds- och efterfrågesidan.

K. En kombination av fattigdom och andra faktorer som försvagar en människas situation, 
såsom ålder (barndom eller ålderdom), funktionsnedsättning eller minoritetsbakgrund ökar 
hälsoriskerna ytterligare.

1. Europaparlamentet välkomnar följande viktiga förslag i kommissionens meddelande 
”Solidaritet i hälsa: att minska ojämlikhet i hälsa i EU”: 1) Att skapa en jämnare 
fördelning av hälsa som en del av våra allmänna mål för en social och ekonomisk 
utveckling. 2) Att skapa bättre data- och kunskapsbaser (inklusive mätning, övervakning, 
utvärdering och rapportering. 3) Att få hela samhället att sträva efter att minska 
ojämlikheter i hälsa. 4) Att tillgodose utsatta gruppers behov. 5) Att utveckla EU-politik 
som kan bidra till mindre ojämlikhet i hälsa.

2. Europaparlamentet betonar att särskild tonvikt måste läggas vid hela den sociala 
gradienten, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor som lever i 
fattigdom, missgynnade invandrargrupper och etniska minoriteter, personer med 
funktionsnedsättning, äldre människor och barn som lever i fattigdom.

3. Europaparlamentet understryker att den ekonomiska och finansiella krisen, särskilt på 
utbudssidan, kan leda till en minskad finansieringsnivå för folkhälsan, hälso- och 
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sjukvården samt långtidsvården på grund av budgetnedskärningar och lägre skatteintäkter 
samtidigt som efterfrågan på hälso- och sjukvård respektive långtidsvård kan komma att 
öka på grund av en kombination av faktorer som bidrar till en försämrad hälsostatus för 
befolkningen i allmänhet.

4. Europaparlamentet uppmanar rådet att utvärdera åtgärderna för att minska effekterna av 
den ekonomiska krisen på hälso- och sjukvårdssektorn, särskilt följande åtgärder: 
investeringar i hälsoinfrastruktur, folkhälsan, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
insatser, optimering av medlen till hälso- och sjukvårdssektorn, omstrukturering och 
omorganisation av hälso- och sjukvårdssystemen.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra sin kapacitet när det gäller att 
noggrant övervaka de sociala följderna av krisen.

6. Europaparlamentet uppmuntrar samtliga medlemsstater att investera i infrastruktur för 
socialtjänster, utbildningstjänster, miljötjänster samt hälso- och sjukvårdstjänster.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja en politik vars syfte är att 
garantera hälsosamma levnadsvillkor för alla barn, inklusive åtgärder som stödjer gravida 
kvinnor och föräldrar. 

8. Europaparlamentet poängterar vikten av att höja den genomsnittliga hälso- och 
sjukvårdsnivån och minska ojämlikheter mellan olika socialgrupper samt understryker att 
dessa mål kan uppnås genom en optimering av de offentliga medlen till hälso- och 
sjukvården.

9. Europaparlamentet framhåller att förutom nationella regeringar spelar även regionala 
myndigheter i många länder en viktig roll för folkhälsan och hälso- och sjukvårdstjänster, 
och att man därför även bör få dem aktivt involverade. Parlamentet anser att lokala 
myndigheter, arbetsplatser och andra berörda parter också kan göra en stor insats.

10. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att, inom ramen för 
Europa 2020-strategin, i högre grad erkänna hälsa och välbefinnande som centrala 
faktorer för att bekämpa utestängning och låta indikatorer stratifierade efter 
socioekonomisk status ingå i övervakningen av Europa 2020-strategin.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla en 
gemensam uppsättning indikatorer för övervakning av ojämlikhet utifrån kön, 
socioekonomisk status och geografisk dimension och att fastställa en metod för 
bedömning av hälsosituationen i medlemsstaterna för att kartlägga och prioritera områden 
som kan förbättras samt bästa praxis.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att man på allvar tar itu med att 
minska ojämlikhet i hälsa i det kommande initiativet om friskt åldrande.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla sätt för att engagera och 
involvera alla relevanta berörda parter på EU-nivå när det gäller att främja införande och 
spridning av god praxis. 
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14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bistå medlemsstaterna med att bättre 
utnyttja EU:s sammanhållningspolitik och strukturfonder för att stödja projekt som gäller 
faktorer som bidrar till ojämlikhet i hälsa. Kommissionen uppmanas också att främja 
verksamhet som finansieras genom Progressprogrammet.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att låta en strategi baserad på hälsans sociala 
bestämningsfaktorer och på ”rättvisa och hälsa inom alla politikområden” ingå i 
utvecklingen av all intern och extern EU-politik, särskilt för att uppnå 
millennieutvecklingsmålen.

16. Europaparlamentet uppmanar rådet att göra arbetet med att hantera ojämlikhet i hälsa en 
politisk prioritering i samtliga medlemsstater, med beaktande av hälsans sociala 
bestämningsfaktorer, genom åtgärder inom politikområden såsom miljö, utbildning och 
arbetsvillkor.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta riktlinjer för att förbättra 
mekanismerna för att övervaka ojämlikhet i hälsa i hela EU (mellan och inom 
medlemsstaterna) genom att förbättra insamlingen av data med mer systematiska och 
jämförbara uppgifter som kompletterar de data som finns om ojämlikhet i hälsa, och 
genom regelbunden övervakning och analys.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina lägesrapporter utvärdera 
effektiviteten hos de åtgärder som vidtas för att minska ojämlikheter på hälsoområdet och 
de förbättringar i fråga om hälsa som uppstår till följd av åtgärder inom politikområden 
som rör hälsans sociala bestämningsfaktorer,

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

I allmänhet hänger hälsa och livslängd fortfarande ihop med sociala förhållanden och 
fattigdom i barndomen. Trots att förbättringar har gjorts är skillnaden i hälsoresultat mellan 
dem som står högst upp och längst ned på den sociala skalan fortfarande stor, och i vissa 
områden fortsätter den att öka.

Det finns fortfarande stora ojämlikheterna mellan länder och regioner. Den förväntade 
livslängden vid födseln för män varierade exempelvis 2007 med 14,2 år mellan 
EU:s medlemsstater, och motsvarande siffra för kvinnor var 8,3 år (Eurostat 2010).

Den förväntade livslängden för personer över 65 i EU:s 27 medlemsstater visar att år 2006 
kunde den genomsnittlige mannen räkna med att leva 16,8 år längre, medan motsvarande 
siffra för kvinnor var 20,4 år. Den förväntade livslängden för män över 65 varierade år 2007 
med 5,6 år mellan medlemsstaterna, från den högsta noteringen på 18,6 år i Frankrike till den 
lägsta på 12,8 år i Lettland. Mellan kvinnor var variationen en aning större och låg på 6,6 år –
från 23 år i Frankrike till 16,4 år i Bulgarien (Eurostat 2010).

Ojämlikheter i hälsa är ett problem som måste åtgärdas. Ojämlikheterna börjar tidigt i livet 
och följer sedan personerna livet ut, och även efterföljande generationer.

Ojämlikhet i tidig ålder i fråga om tillgång till utbildning, sysselsättning och hälso- och 
sjukvård samt ojämlikhet på grund av kön och kulturell bakgrund kan ha avgörande betydelse 
för människors hälsa under hela livet. En kombination av fattigdom och andra faktorer som 
försvagar en människas situation, såsom ålder (barndom eller ålderdom), funktionsnedsättning 
eller minoritetsbakgrund ökar hälsoriskerna ytterligare och vice versa, dvs. dålig hälsa kan 
leda till fattigdom och/eller social utestängning.

Orsakerna till dessa skillnader i hälsa kan i många fall undvikas och är orättvisa eftersom de 
beror på att alla inte har fått samma möjligheter eller samma tillgång till tjänster och 
materiella resurser och på individers olika val av livsstil. 

Ojämlikhet i hälsa beror på skillnader mellan befolkningsgrupper i en lång rad faktorer som 
påverkar hälsan, nämligen levnadsförhållanden, hälsorelaterat beteende, utbildning, yrke och 
inkomst, hälso- och sjukvård, tjänster för förebyggande av sjukdomar och främjande av hälsa 
samt offentlig politik som påverkar dessa faktorers kvantitet, kvalitet och fördelning. Det 
samband som finns mellan sociala bestämningsfaktorer och ojämlikheter i hälsa erkänns mer 
och mer. Detta betyder att man börjar se kopplingen mellan sociala problem och 
hälsoproblem och inse att dessa problem måste åtgärdas samtidigt.

En innovativ syn på politiken behövs för att hantera ojämlikhet i hälsa, särskilt för människor 
i den lägsta socioekonomiska gruppen.

Man börjar nu kunna se de sociala följderna av dagens ekonomiska och finansiella kris. dag är 
nästan fem miljoner fler arbetslösa än i början av krisen. Många hushåll har fått lägre 
inkomster, det stora flertalet är mer utsatta för fattigdom och är överdrivet skuldsatta och vissa 
har förlorat sina bostäder. Arbetstagare med korttidskontrakt var de som drabbades först av 
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nedgången. Eftersom såväl invandrare som unga och gamla arbetstagare oftare befinner sig i 
en svårare situation drabbades de särskilt hårt, men även de kategorier arbetstagare som 
hittills varit relativt skonade blev arbetslösa.

Krisen fick allvarliga konsekvenser för hälso- och sjukvårdssektorn i flera av 
EU:s medlemsstater, både på utbuds- och efterfrågesidan. På utbudssidan ledde den 
ekonomiska och finansiella krisen till en minskad finansieringsnivå för såväl hälso- och 
sjukvården som långtidsvården på grund av budgetnedskärningar och lägre skatteintäkter 
samtidigt som efterfrågan på hälso- och sjukvård respektive långtidsvård ökade till följd av en 
kombination av faktorer som bidrar till en försämrad hälsostatus för befolkningen i allmänhet. 
Flera medlemsstater har i sina återhämtningspaket vidtagit åtgärder för att minska effekterna 
av den ekonomiska krisen på hälso- och sjukvårdssektorn genom att investera i 
hälsoinfrastruktur, optimera medel till hälso- och sjukvårdssektorn och omorganisera hälso-
och sjukvårdssystemen. Trots det varierar åtgärderna för att minska ojämlikhet i hälsa kraftigt 
mellan medlemsstaterna.

Tillgång är en viktig fråga för alla offentliga tjänster. Bättre tillgång till rättslig hjälp och 
information av hög kvalitet hjälper allmänheten att få mer kunskap om sina individuella 
rättigheter. Genom insamling och utbyte av information om ändamålsenliga strategier, 
politikområden och åtgärder kommer det att bli lättare att mobilisera stöd hos regeringar och 
olika sektorer. Det är mycket viktigt att se minskad ojämlikhet i hälsa som en absolut prioritet 
på alla nivåer i beslutsprocessen och därigenom följa en strategi om hälsa inom alla 
politikområden och se till att det görs meningsfulla konsekvensanalyser som beaktar 
resultaten om rättvis hälsa.


