
Co nowego w UE  
 

Propozycja: solidarność a opieka zdrowotna – jak 
ograniczyć nierówności w dziedzinie zdrowia w UENA CZYM 

POLEGA PROBLEM? 

• Średni Europejczyk żyje długo i długo pozostaje w dobrym zdrowiu, jednak istnieją znaczne 
różnice w poszczególnych państwach UE i między nimi. 
 
Na przykład różnica średniej długości życia między różnymi krajami UE wynosi 14 lat (w 
przypadku mężczyzn) i 8 lat (w przypadku kobiet).   

• Osoby z niższym poziomem wykształcenia, statusem zawodowym lub dochodem 
umierają w młodszym wieku i częściej chorują. 

CO DOKŁADNIE SIĘ ZMIENI? 

• UE podejmie różne działania, które pomogą władzom krajowym zaradzić nierównościom w 
dziedzinie zdrowia. 

• Regularnie przedstawiane będą statystyki i sprawozdania na temat zakresu tych 
nierówności w UE oraz proponowane będą sprawdzone działania, które przyczyniają się do 
ich ograniczania. 

• UE dokona oceny wpływu realizowanej polityki na nierówności w dziedzinie zdrowia i 
będzie starać się je ograniczyć tam, gdzie to możliwe. 

• Poprawi się mechanizm informowania o możliwościach finansowania UE, które ma 
pomóc władzom krajowym i innym organom zaradzić tym nierównościom. 

KTO NA TYM SKORZYSTA? 

My wszyscy, a zwłaszcza regiony i grupy społeczne najbardziej potrzebujące pomocy. 

DLACZEGO WŁAŚNIE UE MUSI PODJĄĆ DZIAŁANIA? 

Za kwestie ochrony zdrowia odpowiadają przede wszystkim rządy poszczególnych krajów. Jednak 
działania na szczeblu UE również mogą okazać się pomocne w następującym zakresie: 

• Gromadzenie danych i monitorowanie sytuacji na szczeblu UE stanowi dobry sposób na 
poszerzanie wiedzy potrzebnej przy kształtowaniu polityki oraz pozwala krajom uczyć się od 
siebie nawzajem.  

• Wiele obszarów polityki UE wpływa na zdrowie bądź bezpośrednio (np. ochrona zdrowia i 
bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona konsumentów, zdrowie publiczne), bądź pośrednio 
(np. polityka gospodarcza, regionalna, równych szans).  

KIEDY NOWE PRZEPISY MAJĄ WEJŚĆ W ŻYCIE? 
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