
Резюме за гражданите  
 

Предложение: Солидарност в здравеопазването – 
намаляване на неравенствата по отношение на 

здравето в ЕС  

ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС? 

• Средната продължителност на живота на европейците е относително висока, но има 
големи различия по отношение на здравето между отделните страни членки на ЕС 
и вътре в тях. 
 
Така например, в различните страни от ЕС очакваната продължителност на живота 
при раждането варира с 14 години (при мъжете) и с 8 години (при жените).  

• Хората с по-ниско образование, позиция или доход обикновено умират по-млади и 
боледуват по-често. 

КАКВО ТОЧНО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ? 

• ЕС ще вземе редица мерки, за да помогне на националните власти да се справят с 
неравенствата по отношение на здравето. 

• Ще има редовни статистически данни и отчети за тези неравенства в ЕС и за 
успешни стратегии за тяхното намаляване. 

• ЕС ще оценява ефекта от политиките си върху неравенствата по отношение на 
здравето и ще гарантира, че те подпомагат намаляването им, когато това е възможно. 

• Ще има по-добра информация за възможностите за финансиране от ЕС, за да се 
помогне на националните власти и други органи да се справят с неравенствата. 

КОЙ ЩЕ ИМА ПОЛЗА ОТ ТОВА И КАК? 

Всички ние, но по-специално регионите и социалните групи, които се нуждаят най-много. 

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ НА РАВНИЩЕ ЕС? 

Въпреки че националните власти носят главната отговорност за здравето и са в най-добра 
позиция да намалят неравенствата, ЕС може да помогне по следния начин: 

• събирането на данни и контролът в целия ЕС е икономичен начин за подобряване на 
научната база за разработване на национални политики и възможност за страните да 
се учат една от друга.  

• Много политики на ЕС също засягат здравето – пряко (например здраве и 
безопасност на работното място, защита на потребителите, политики за обществено 
здраве) или непряко (например икономическа, регионална политика, политика за равни 
възможности).  

КОГА СЕ ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА? 

През есента на 2009 г. 
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