
Rezumat pentru cetăţeni  
 

Propunere: Solidaritatea în materie de sănătate – reducerea 
inegalităţilor la nivelul UE 

DESPRE CE ESTE VORBA? 

• Europenii trăiesc, în general, destul de mult şi în condiţii bune de sănătate, însă diferenţele 
între ţările UE sunt mari. 
 
De exemplu, speranţa de viaţă la naştere variază cu 14 ani (la bărbaţi) şi cu 8 ani (la femei) 
de la un stat membru la altul.  

• Persoanele cu un nivel scăzut de educaţie, cu locuri de muncă modeste sau venituri 
reduse decedează, în general, la vârste mai puţin înaintate şi se îmbolnăvesc mai des. 

CE SCHIMBĂRI SE VOR PRODUCE? 

• UE va lua o serie de măsuri pentru a ajuta autorităţile naţionale să se ocupe de reducerea 
inegalităţilor în materie de sănătate. 

• Vor fi realizate statistici şi rapoarte periodice privind amploarea acestor inegalităţi la nivelul 
UE şi strategiile care trebuie aplicate. 

• UE va evalua impactul politicilor sale referitoare la inegalităţile existente în domeniul 
sănătăţii şi se va asigura că ele contribuie la reducerea acestora. 

• Va fi pus la punct un sistem de informare mai eficient privind fondurile pe care UE le 
poate pune la dispoziţie pentru a ajuta autorităţile naţionale şi alte organisme să soluţioneze 
problema inegalităţilor. 

CINE VA BENEFICIA ŞI ÎN CE MOD? 

Noi toţi, dar în special  zonele şi grupurile sociale cele mai dezavantajate. 

DE CE ESTE NECESARĂ INTERVENŢIA UE? 

Ajutorul UE vine în completarea acţiunilor derulate de autorităţile naţionale, cărora le revine în primul 
rând responsabilitatea de a se ocupa de aspectele legate de sănătate, fiind şi cele mai în măsură să 
reducă inegalităţile. Acest ajutor constă în: 

• colectarea şi monitorizarea datelor la nivelul UE – acţiunile au ca rezultat ameliorarea 
informaţiilor care stau la baza procesului de luare a deciziilor la nivel naţional şi le permit 
statelor membre să înveţe unele de la celelalte  

• evaluarea modului în care domeniul sănătăţii este afectat de numeroase politici 
europene  – fie direct (de ex. politicile privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecţia 
consumatorilor, sănătatea publică), fie indirect (de ex. politicile economică, regională şi în 
domeniul egalităţii de şanse).  

CÂND VA INTRA ÎN VIGOARE PROPUNEREA? 

În toamna anului 2009. 
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