
Zhrnutie pre občanov  
 

Návrh: Solidarita v oblasti zdravia – zmierňovanie rozdielov 
v oblasti zdravia v EÚ 

O ČO IDE? 

• Európania sa v priemere dožívajú vysokého veku a ich zdravotný stav je dobrý, ale v oblasti 
zdravia existujú medzi jednotlivými krajinami EÚ aj v rámci nich stále veľké rozdiely. 
 
Napríklad rozdiely v strednej dĺžke života (predpokladaná dĺžka života pri narodení) medzi 
krajinami EÚ môžu byť až 14 rokov u mužov a 8 rokov u žien.  

• Ľudia s nižším vzdelaním, horším zamestnaním a príjmom zomierajú mladší a bývajú 
častejšie chorí. 

ČO PRESNE SA ZMENÍ? 

• EÚ chce prijať niekoľko opatrení, ktoré majú pomôcť vnútroštátnym orgánom pri 
znižovaní rozdielov v oblasti zdravia. 

• Tieto rozdiely a úspešné stratégie na ich odstránenie sa budú v rámci EÚ pravidelne sledovať 
formou štatistík a správ. 

• EÚ bude vyhodnocovať dosah svojich politík na rozdiely v oblasti zdravia a zabezpečí, aby 
prispievali k ich zmierneniu. 

• Zároveň bude poskytovať vnútroštátnym orgánom a ďalším subjektom viac informácií o 
možnostiach financovania týchto opatrení z fondov EÚ. 

KTO BUDE MAŤ Z NÁVRHU PROSPECH A AKO? 

Každý občan, ale predovšetkým tie oblasti a sociálne skupiny, ktorých sa táto problematika 
dotýka najviac. 

PREČO BY SA MALI OPATRENIA PRIJAŤ NA ÚROVNI EÚ? 

Napriek tomu, že hlavnú zodpovednosť za oblasť zdravia a zmierňovanie rozdielov nesú vnútroštátne 
orgány, opatrenia na úrovni EÚ im môžu pomôcť nasledovne: 

• zber a monitorovanie dát na úrovni EÚ predstavuje ekonomický spôsob posilňovania 
vedomostnej základne pre politikov a umožňuje výmenu osvedčených postupov medzi 
jednotlivými krajinami;  

• mnoho politík EÚ sa dotýka zdravia, či už priamo (napr. zdravie a bezpečnosť pri práci, 
ochrana spotrebiteľov, politiky verejného zdravia), alebo nepriamo (napr. hospodárska, 
regionálna politika, politika rovnakých príležitostí).  

KEDY BY MAL TENTO NÁVRH NADOBUDNÚŤ ÚČINNOSŤ? 

Na jeseň 2009. 
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