
Lakossági összefoglaló  
 

Javaslat: Szolidaritás az egészség terén – az Unión belüli 
egyenlőtlenségek csökkentése 

MILYEN PROBLÉMÁRA IRÁNYUL A JAVASLAT? 

• Általában elmondható, hogy az európaiak viszonylag hosszú és egészséges életet élnek, az 
Unió országai között azonban jelentős különbségek tapasztalhatók a lakosok egészségi 
állapotát illetően. 
 
A születéskor megállapított várható életkor tekintetében például az uniós tagállamok között 
fennálló különbség a férfiak esetében 14, a nőknél 8 év.  

• Az alacsonyabb iskolai végzettséggel, szakmai státusszal vagy bevétellel rendelkezők 
jellemzően gyakrabban betegszenek meg, és rövidebb ideig élnek. 

MILYEN KONKRÉT VÁLTOZÁST HOZNA A JAVASLAT ELFOGADÁSA? 

• Az EU intézkedéscsomagot hozna létre azzal a céllal, hogy segítsen a nemzeti 
hatóságoknak csökkenteni a lakosok egészségi állapota tekintetében fennálló 
egyenlőtlenségeket. 

• Rendszeresen készülnének statisztikák és jelentések az EU-n belüli egyenlőtlenségek 
mértékéről, valamint az azok csökkentésére irányuló sikeres stratégiákról. 

• Az EU értékelné, hogy a különböző szakpolitikák terén végzett tevékenysége milyen 
hatást gyakorol az egészségügyi egyenlőtlenségekre, és biztosítaná, hogy lehetőség szerint 
ezek a tevékenységek hozzájáruljanak a különbségek csökkentéséhez. 

• Az Unió javítaná a tájékoztatás minőségét azokról a lehetséges uniós finanszírozásokról, 
amelyeket a nemzeti hatóságok és más szervek az egyenlőtlenségekkel szembeni 
küzdelemhez igénybe vehetnek. 

KINEK ÉS HOGYAN SZOLGÁLNÁK JAVÁT AZ INTÉZKEDÉSEK? 

Az intézkedéseknek mindenki hasznát látná, köztük főként a leghátrányosabb helyzetben lévő 
területek és társadalmi csoportok. 

MIÉRT VAN SZÜKSÉG UNIÓS SZINTŰ FELLÉPÉSRE? 

Az egészségügy a nemzeti hatóságok elsődleges felelőssége, és ők vannak a legalkalmasabb 
helyzetben ahhoz, hogy csökkentsék az egyenlőtlenségeket. Ezt a törekvésüket azonban az EU is 
segítheti, az alábbi módon: 

• Az egész EU-ra kiterjedő adatgyűjtés és monitoring gazdaságos módját jelenti a nemzeti 
politikai döntéshozók számára rendelkezésre álló tudásbázis fejlesztésének, valamint 
lehetővé teszi, hogy az országok tanuljanak egymástól.  

• Számos uniós szakpolitika is érinti az egészségügy területét – közvetlenül (pl. a 
munkahelyi egészségre és biztonságra, a fogyasztóvédelemre vagy a közegészségügyre 
vonatkozó szakpolitikák) vagy közvetett módon (pl. gazdasági, regionális vagy az 
esélyegyenlőséget támogató szakpolitikák).  

ELŐRELÁTHATÓLAG MIKORRA VALÓSUL MEG A JAVASLAT? 

2009 őszére. 
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