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Voorstel: Solidariteit in de gezondheidszorg – vermindering 
van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU 

WAAR GAAT HET OM? 

• De gemiddelde Europeaan leeft lang en gezond, maar toch zijn er op dat gebied grote 
verschillen tussen en binnen de EU-landen. 
 
Zo loopt de levensverwachting bij de geboorte in verschillende delen van de EU voor 
mannen 14 jaar en voor vrouwen 8 jaar uiteen.  

• Mensen met een lage opleiding, een beroep dat laag in aanzien staat of een laag 
inkomen sterven doorgaans jonger en hebben meer gezondheidsproblemen. 

WAT ZOU ER PRECIES VERANDEREN? 

• De EU wil een aantal maatregelen nemen om de nationale overheden te helpen bij de 
aanpak van de ongelijkheid op gezondheidsgebied. 

• Er zouden regelmatig statistieken en verslagen komen over hoe groot de ongelijkheid 
binnen de EU is en over succesvolle strategieën om ze te verkleinen. 

• De EU zou de effecten van dit beleid beoordelen om ervoor te zorgen dat de ongelijkheid 
zoveel mogelijk wordt bestreden. 

• Er zou betere informatie komen over EU-financieringsmogelijkheden voor de aanpak van 
deze ongelijkheid door nationale overheden en andere instanties. 

WIE ZOU ERVAN PROFITEREN EN HOE? 

Iedereen, maar vooral de gebieden en sociale groepen waar de nood het hoogst is. 

WAAROM MOET JUIST DE EU MAATREGELEN NEMEN? 

Hoewel de nationale overheden de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de volksgezondheid en het 
best in staat zijn om ongelijkheid aan te pakken, is er ook een rol voor de EU weggelegd omdat: 

• gegevensverzameling en toezicht in de hele EU een voordelige manier is om kennis te 
verzamelen waaruit landen kunnen putten om hun nationaal beleid uit te werken en van 
elkaar te leren;  

• veel EU-beleidsmaatregelen ook invloed hebben op de gezondheid, rechtstreeks (zoals 
gezondheid en veiligheid op het werk, consumentenbescherming, volksgezondheidsbeleid, 
enz.) of onrechtstreeks (zoals economisch, regionaal, en gelijkekansenbeleid).  

WANNEER MOET DIE MAATREGEL INGAAN? 
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