
Η ΕΕ µε λίγα λόγια  
 

Πρόταση: Αλληλεγγύη στον τοµέα της υγείας – µείωση των 
ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας στην ΕΕ 

Ποιο είναι το πρόβληµα; 

• Οι Ευρωπαίο ζουν, κατά µέσο όρο, σχετικά πολλά χρόνια και µε καλή υγεία, αλλά 
παρατηρούνται µεγάλες διαφορές στον τοµέα της υγείας τόσο ανάµεσα στις χώρες της 
ΕΕ όσο και σε καθεµιά από αυτές. 
 
Για παράδειγµα, το προσδόκιµο επιβίωσης κατά τη γέννηση ποικίλλει ανάµεσα στις χώρες 
της ΕΕ κατά 14 χρόνια για τους άνδρες και κατά 8 χρόνια για τις γυναίκες.  

• Τα άτοµα µε κατώτερο µορφωτικό επίπεδο, επάγγελµα ή εισόδηµα ζουν συνήθως 
λιγότερο και αρρωσταίνουν συχνότερα. 

Τι ακριβώς θα αλλάξει; 

• Η ΕΕ σκοπεύει να λάβει διάφορα µέτρα για να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να 
αντιµετωπίσουν τις ανισότητες στον τοµέα της υγείας. 

• Θα εκδίδονται τακτικά στατιστικές και εκθέσεις για το µέγεθος αυτών των ανισοτήτων στην 
ΕΕ, καθώς και για τις επιτυχηµένες στρατηγικές που εφαρµόζονται για τη µείωσή τους. 

• Η ΕΕ θα µπορεί να αξιολογεί τον αντίκτυπο των πολιτικών της στην αντιµετώπιση των 
ανισοτήτων του τοµέα της υγείας και να διασφαλίζει τη µεγαλύτερη δυνατή συµβολή αυτών 
των πολιτικών στη µείωσή τους. 

• Θα υπάρχει καλύτερη ενηµέρωση για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης που παρέχει η 
ΕΕ, ώστε οι εθνικές αρχές και άλλοι αρµόδιοι φορείς να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικότερα 
τις σχετικές ανισότητες. 

Ποιοι θα ωφεληθούν και πώς; 

Όλοι µας, αλλά κυρίως οι περιφέρειες και οι κοινωνικές οµάδες που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη. 

Γιατί πρέπει να αναλάβει δράση η ΕΕ; 

Παρόλο που οι εθνικές αρχές έχουν την κύρια ευθύνη για τον τοµέα της υγείας και είναι οι πλέον 
κατάλληλες για τη µείωση των ανισοτήτων, η ΕΕ µπορεί επίσης να συµβάλει για τους εξής λόγους: 

• Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δεδοµένων σε επίπεδο ΕΕ αποτελούν ένα οικονοµικό µέσο 
βελτίωσης των γνώσεων για την κατάρτιση εθνικών πολιτικών και δίνουν τη δυνατότητα στις 
διάφορες χώρες να ανταλλάσσουν χρήσιµες εµπειρίες.  

• Πολλές άλλες πολιτικές της ΕΕ επηρεάζουν επίσης την υγεία - είτε άµεσα (π.χ. υγεία και 
ασφάλεια στο χώρο εργασίας, προστασία των καταναλωτών, πολιτικές για τη δηµόσια υγεία) 
είτε έµµεσα (π.χ. πολιτικές στους τοµείς των οικονοµικών, της περιφερειακής ανάπτυξης και 
των ίσων ευκαιριών).  

Από πότε πρόκειται να ισχύσει η πρόταση; 

Από το φθινόπωρο του 2009. 
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