
Shrnutí určené občanům  
 

Návrh: Solidarita v oblasti zdraví – snižování rozdílů 
v oblasti zdraví v EU 

O CO SE JEDNÁ? 

• Evropané žijí v průměru poměrně dlouho a zdravotní stav obyvatelstva je dobrý. V oblasti 
zdraví však stále přetrvávají velké rozdíly mezi členskými státy a také uvnitř 
jednotlivých zemí. 
 
Například rozdíl ve střední délce života (očekávané délce života při narození) mezi státy EU 
může být až 14 let u mužů a 8 let u žen.  

• Lidé s nižším vzděláním, horším zaměstnáním či nižším příjmem umírají v průměru dříve 
a jsou častěji nemocní. 

CO BY SE PŘESNĚ ZMĚNILO? 

• Evropská unie chce přijmout řadu opatření s cílem pomoci orgánům členských států 
otázku rozdílů v oblasti zdraví řešit. 

• Měly by se vypracovávat pravidelné statistiky a zprávy o velikosti těchto rozdílů v EU a o 
úspěšných strategiích k jejich odstraňování. 

• Unie by hodnotila dopad svých politik na nerovnosti v oblasti zdraví a zajišťovala by, aby 
v mezích možností přispívaly k jejich snižování. 

• K dispozici by bylo více informací o možnostech financování z prostředků EU pro státní 
orgány a další instituce. 

PRO KOHO BY TO BYLO PŘÍNOSEM A V ČEM? 

Pro všechny, ale zejména pro nejpotřebnější oblasti a sociální skupiny. 

PROČ SE MUSÍ PŘIJÍMAT OPATŘENÍ NA ÚROVNI EU? 

Zatímco primární odpovědnost za zdravotnictví mají vnitrostátní orgány, které tak mohou 
k odstraňování rozdílů přispět nejvíce, postup na úrovni EU může pomoci tímto způsobem: 

• Celoevropský sběr a sledování údajů představuje úsporný způsob zlepšování dostupných 
znalostí, na jejichž základě členské státy přijímají politická rozhodnutí, a umožňuje zemím 
učit se ze zkušeností druhých.  

• Mnoho politik EU má vliv na oblast zdraví, ať přímo (např. bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, ochrana spotřebitelů, ochrana veřejného zdraví), či nepřímo (např. hospodářská politika, 
regionální politika, politika rovných příležitostí).  

KDY VSTOUPÍ TENTO NÁVRH PRAVDĚPODOBNĚ V PLATNOST? 

Na podzim 2009. 
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