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На 20 октомври 2009 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 262 от Договора за 
създаване на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален 
комитет относно 
 

„Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Солидарност в 
здравеопазването: намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в 
ЕС“ 
СOM (2009) 567 окончателен. 
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Специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“, на която беше възложено 
да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие становището си на 23 март 2010 г. 
 
На 462-ата си пленарна сесия, проведена на 28 и 29 април 2010 г. (заседание от 29 април 2010 
г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с 51 гласа 
„за“, 1 гласа „против“ и без гласове „въздържал се“. 
 

* 
 

*            * 
 
1. Препоръки 
 
1.1 Принципът „здравето във всички политики“ би трябвало да стане реалност във всички 

политики на ЕС. Ето защо Комисията следва да извърши оценка и проверка на своите 
мерки с оглед на това, всички области на политиката да допринасят за високо равнище 
на защита в областта на здравеопазването и за намаляване на неравнопоставеността в 
тази област. Комисията следва да разработи механизми за отменяне на политическите 
мерки, които се отразяват негативно върху здравеопазването и неравнопоставеността в 
здравеопазването. 

 
1.2 ЕИСК изтъква колко е важно държавите-членки и Комисията да приемат серия 

сравними показатели и измерими цели в рамките на определен период от време като 
средство за оценка от страна на националните органи на напредъка в намаляването на 
неравнопоставеността в здравеопазването и за подпомагане на областите, в които 
европейските инициативи могат да допълват усилията на национално равнище. 

 
1.3 ЕИСК призовава всички държави-членки да участват в плановете на Комисията за 

подобряване на базите данни и познавателната основа, както и на механизмите за 
измерване, наблюдение и докладване на неравнопоставеността в здравеопазването. 

 
1.4 ЕИСК приканва Комисията в сътрудничество с държавите-членки да разработи нови 

показатели за мониторинг на неравнопоставеността в здравеопазването и методология 
за оценка на ситуацията в държавите-членки, за да бъдат определени приоритетни 
области за подобрение и най-добри практики. 

 
1.5 ЕИСК призовава държавите-членки и Комисията да създадат модел на цялостното 

икономическо и социално развитие, който да доведе до по-голям икономически растеж 
и по-голяма социална справедливост, както и до по-голяма солидарност, сближаване и 
по-добро здраве. Този въпрос следва да бъде разгледан приоритетно в стратегията 
„Европа 2020“ и да се отдели внимание на основната роля на структурните фондове на 
ЕС в прилагането на този приоритет. 
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1.6 Комитетът приканва Комисията и държавите-членки да въведат необходимите средства 
за борба срещу социалните неравенства, по-конкретно в областта на образованието, 
градоустройството и покупателната способност, които са в основата на 
неравнопоставеността в здравеопазването. 

 
1.7 Трябва да се положат по-големи усилия за борба с неравнопоставеността в 

здравеопазването в селските райони, по-специално с оглед на предизвикателствата, 
свързани с демографските промени. 

 
1.8 Комисията следва да оцени въздействието на съществуващите европейски платформи и 

форуми (за хранене, алкохол и т.н.), предназначени за уязвимите групи. 
 
1.9 Комитетът приканва Комисията и държавите-членки да разгледат отново редица 

препоръки на ЕИСК, отправени в предходни становища относно въпроси, свързани със 
здравеопазването и социални въпроси, които, ако бъдат приложени, биха допринесли за 
борбата с неравнопоставеността в здравеопазването1. 

 
2. Контекст – неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС 
 

                                                      
1

  Вж. становищата от: 
 20 януари 2010 г. на Европейския икономически и социален комитет относно „Отглеждане и образование на деца през 

ранното детство“ (становище по собствена инициатива), докладчик: г-жа Herczog (CESE 102/2010). 
 16 декември 2009 г. относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно европейска 

инициатива за болестта на Алцхаймер и други деменции“ (COM(2009) 380 окончателен), докладчик: г-жа O'Neill (CESE 
1939/2009). 

 16 декември 2009 г. относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически 
и социален комитет и Комитета на регионите - Действия срещу рака: европейско партньорство“ (COM(2009) 291 
окончателен), докладчик: г-жа Kössler (CESE 1938/2009). 

 5 ноември 2009 г. относно „Предложение за препоръка на Съвета за среда без тютюнев дим (COM(2009) 328 
окончателен – 2009/0088 (CNS)), докладчик: г-н Lucan (CESE 1715/2009). 

 27 март 2009 г. относно „Предложение за препоръка на Съвета относно безопасността на пациентите, включително 
превенцията и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи“ (COM(2008) 837 окончателен l/2 – 2009/0003 
(CNS)), докладчик: г-н Bouis (OВ C 228/113 от 22.9.2009 г.). 

 30 септември 2009 г. относно „Как да направим стратегията на ЕС относно вредите от алкохола устойчива, 
дългосрочна и многосекторна“ (проучвателно становище), докладчик: г-жа van Turnhout, (OВ C 318/10 от 23.12.2009 г.) 

 10 юни 2009 г. относно „-Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за 
качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация“ (COM(2008) 818 окончателен – 
2008/0238 (COD)), докладчик: г-н Rodríguez García-Caro (OВ C 306/64, 16.12.2009 г.). 

 15 юли 2009 г. относно „Зелена книга - Работната сила в здравния сектор в Европа“ (COM(2008) 725 окончателен), 
докладчик: г-н Metzler (OВ C 317/105 от 23.12.2009 г.). 

 25 февруари 2009 г. относно „Предложение за препоръка на Съвета за европейски действия в областта на редките 
заболявания“ (COM(2008) 726 окончателен – 2008/0218 (CNS)), докладчик: г-жа Cser, (OВ C 218/91 от 11.9.2009 г.). 

 4 декември 2008 г. относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на 
правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване“ (COM(2008) 414 окончателен – 2008/0142 (COD)), 
докладчик: Mr Bouis, (OВ C 175/116 от 28.7.2009 г.). 

 18 септември 2008 г. относно „Вземане под внимание на нуждите на възрастните хора“ (проучвателно становище), 
докладчик: г-жа Heinisch, (OВ C 77/117 от 31.3.2009 г.). 

 18 септември 2008 г. относно „Бяла книга – Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008–2013 г.“ (COM(2007) 
630 окончателен), докладчик: г-жа Cser (OВ C77/96 от 31.3.2009 г.). 

 29 май 2008 г. относно „Съобщение от Комисията до Европейския Парламент, до Съвета, до Европейския 
икономически и социален комитет и до Комитета на регионите – Подобряване на качеството и на 
производителността на труда: стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 
2007–2012 г.“ (COM(2007) 62 окончателен), докладчик: г-жа Cser (OВ C224/88 от 30.8.2008 г.). 

 11 юли 2007 г. Проучвателно становище относно „Здраве и миграции“, докладчик: г-н Sharma, съдокладчик: г-жа Cser 
(OВ C 256, 27.10.2007 г.). 
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2.1 Като цяло гражданите на ЕС сега живеят по-дълго и се радват на по-добро здраве, но 
съществуват големи и нарастващи различия по отношение на здравето на гражданите в 
ЕС, които са повод за сериозна загриженост и представляват предизвикателство. 
Растящата безработица, дължаща се на финансовото и икономическото положение, 
също влошава ситуацията. Със съобщението на Комисията ще бъде сложено началото 
на дебат, за да се определи какви съпътстващи мерки на ЕС могат да бъдат въведени, с 
цел да се подпомогнат държавите-членки и други действащи лица на национално и 
местно равнище, за да намерят отговори на тази критична ситуация. 

 
2.1.1 Пример за различията в здравето на хората в ЕС е, че нивото на смъртността на деца 

под 1 година се различава до пет пъти между държавите-членки. Продължителността 
на живота при мъжете и жените варира съответно с 14 и 8 години. Големи са 
различията в здравеопазването и между регионите, селските и градските зони. 

 
2.1.2 Продължителност на живота след раждане варира с десет години при мъжете и шест 

години при жените в зависимост от равнището на образоваността и на социалното и 
икономическото положение. Здравословното състояние на работници, извършващи 
физически или рутинни действия, като цяло е по-лошо от това на други групи. Налице 
е и съществен аспект, свързан с половата принадлежност, тъй като жените живеят 
по-дълго от мъжете, но са в недобро здраве през по-голямата част от живота си. 

 
2.1.3 Причините за неравнопоставеността в здравеопазването се крият в социалното 

неравенство, което е свързано с условията на живот, моделите на поведение, 
образователния ценз, заетостта и приходите, здравните грижи, превенцията на 
заболяванията и здравната просвета, както и обществените политики, влияещи върху 
качественото и количественото изражение на тези фактори и върху тяхното 
разпределение. Неравнопоставеността, с която хората се сблъскват по отношение на 
възможностите за образование, трудова заетост и здравеопазване, както и въз основа на 
половата принадлежност и расата са критически фактори. Рисковете за здравето 
допълнително нарастват, когато бедността се съчетае с други фактори за уязвимост 
(детска или напреднала възраст, увреждане или малцинствен произход). 

 
2.1.4 Социално-икономическите фактори оказват влияние върху условията на живот и 

здравето; така например не всички хора, които живеят в ЕС имат достъп до подходящо 
водоснабдяване и канализационна система. 

 
2.1.5 Пречките пред достъпа до здравни грижи могат да бъдат липсата на осигуровка 

(особено на предвидена от закона здравна застраховка), високата цена на лечението, 
липсата на информация за предоставяните услуги, езиковите и културните бариери. 
Освен това по-бедните социални групи използват в по-малка степен здравните грижи. 

 
2.1.6 Неравнопоставеността в здравеопазването не е неизбежна и е силно повлияна от 

отделни лица, правителства, заинтересовани страни и общности, като може да бъде 
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преодоляна чрез подходящи политики и действия. Индивидуалното поведение по 
отношение на здравето не е основният фактор, който обяснява вече споменатата 
неравнопоставеност. Тя по-скоро зависи от социално-икономическите, здравните и 
политическите обстоятелства във всяка страна, чието общо въздействие се отразява на 
хората през живота им. 

 
3. Съдържание на предложението на Комисията 
 
3.1 Целта на съобщението на Комисията е да постави началото на дебата, необходим, за да 

се определят възможните съпътстващи мерки на равнище ЕС в подкрепа на действията, 
предприемани по въпроса за неравнопоставеността в здравеопазването от 
държавите-членки и другите действащи лица. 

 
3.2 Въпреки че вече съществуват инициативи на ЕС, които спомагат за преодоляване на 

неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС2, Комисията смята, че може 
допълнително да подпомогне държавите-членки в премахване на факторите, които 
пораждат неравнопоставеността в здравеопазването. 

 
3.3 В съобщението на Комисията са определени пет основни въпроса, които трябва да 

бъдат разгледани: 
 

- равностойно разпределение на услугите в сферата на здравеопазването като част от 
социално-икономическото развитие; 

- подобряване на базите данни и знания и на механизмите за измерване, мониторинг, 
оценка и докладване; 

- поемане на ангажимент от обществото като цяло; 
- посрещане на нуждите на уязвимите групи; 
- подобряване на приноса на политиките на ЕС. 

 
Всеки основен въпрос е придружен от списък от дейности на равнище ЕС, които трябва да 
бъдат предприети от Комисията и държавите-членки. 

 
4. Общи бележки – Предприемане на действия спрямо неравнопоставеността в 

здравеопазването 

                                                      
2

  Това са препоръката на Съвета относно онкологичния скрининг, инициативи във връзка с психичното здраве, 
тютюнопушенето и ХИВ/СПИН, както и европейски сборник на най-добрите практики, събиране на данни и мрежа от 
държави-членки и заинтересовани страни. Подкрепа се предоставя и чрез рамковата програма за научни изследвания и 
програми за действие, програмата „Прогрес“, проучвания и иновации в политиките. Освен това здравето извлича полза 
и от законодателството на ЕС в областта на заетостта и здравословните и безопасните условия на труд, общата 
селскостопанска политика, околната среда и пазарните политики. Кохезионният фонд и фондът за развитие на селските 
райони спомагат за намаляване на различията между регионите. 
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4.1 ЕИСК приветства съобщението, тъй като то разглежда мащаба на 

неравнопоставеността в здравеопазването между хората, живеещи в различните части 
на ЕС, както и между гражданите на ЕС, оказали се в двата края на социалната 
стълбица, като предизвикателство, понеже в него се изразява съгласие, че тази 
неравнопоставеност подкопава ангажиментите на ЕС по въпросите на солидарността, 
социалното и икономическото сближаване, правата на човека и равните възможности. 

 
4.2 Съобщението на Комисията е резултат от широки консултации, които все още не са 

приключили. За съжаление някои важни въпроси са споменати накратко или изобщо не 
са разгледани. Някои от тях са в правомощията на държавите-членки, но Комисията би 
могла да играе допълваща роля при разглеждането им и намирането на решения за тях. 

 
4.3 В съобщението се определят основни области на политиките на ЕС (политика на 

социална защита, околна среда, образование и т.н.), които са свързани с 
неравнопоставеността в здравеопазването и се потвърждават взаимно. Ето защо ЕИСК 
подчертава значението на оценката от страна на Комисията и държавите-членки на 
въздействието на различни политики на ВСИЧКИ равнища - местно, регионално и 
европейско равнище - върху здравословното състояние на населението. ЕИСК посочва, 
че трябва да бъде намалена неравнопоставеността в здравеопазването, която произтича 
от политически решения, а не представлява естествено явление. 

 
4.4 ЕИСК счита, че Комисията следва да използва по най-добрия начин наличните 

инструменти (например ОМК, оценки на въздействието, научноизследователски 
програми, показатели, сътрудничество с международни организации) и следва да 
разгледа заедно с държавите-членки нови методи, за да гарантира, че политиките и 
действията на ЕС засягат факторите, които създават или допринасят за 
неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС. Въпреки това мерките на Комисията в 
подкрепа на държавите-членки трябва да бъдат в съответствие с принципа на 
субсидиарност и Договорите. 

 
4.5 ЕИСК подкрепя ролята на Комисията при координиране на политиките и мерките на 

ЕС, осигуряването на последователност на политиката, насърчаване на обмена на 
информация и знания между държавите-членки, откриване и разпространение на 
най-добрите практики и улесняване изготвянето на политики, съобразени с 
конкретните въпроси, отнасящи се до конкретни социални групи. ЕИСК очаква 
по-добро сътрудничество със заинтересованите страни, включително и с ЕИСК, както 
на равнище ЕС, така и на международно равнище. 

 
4.6 Въпреки това ЕИСК подчертава ролята на държавите-членки за гарантиране наличието 

по места на всеобхватни, висококачествени, достъпни за всички и индивидуализирани 
здравни грижи, тъй като това е фактор от ключово значение за намаляване на 
неравнопоставеността в здравеопазването. Това се отнася особено за деца, за пациенти 
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с хронични заболявания, за хора с многобройни заболявания и за възрастните хора, 
които имат нужда от позната среда и контакти със семейството, с приятели и познати 
по време на възстановяването си. Хората и особено уязвимите групи не бива да бъдат 
принуждавани да се преместват в зони, където съществува концентрация на 
съоръжения на здравеопазването, с цел да се избяга от неравнопоставеността в достъпа 
до грижи. 

 
4.7 ЕИСК подчертава факта, че държавите-членки са отговорни за предоставянето на 

здравни грижи. При обсъждането на въпроса за неравнопоставеността е от решаващо 
значение да се вземат предвид ролята на националните правителства в гарантирането 
на системите за социална защита и за да се гарантира, че е налице достатъчен, добре 
обучен персонал, който да осигурява услуги на местно равнище, и което да не се 
отразява отрицателно на хората, живеещи в отдалечени общности, или на уязвимите 
групи. 

 
4.8 Лошото здравословно състояние, което в повечето случаи е обусловено от външни за 

здравната система фактори, може да бъде преодоляно от системата на здравеопазването 
и системата за социални грижи. Въпреки това, в някои случаи, нововъведенията в 
здравните системи могат да засилят неравнопоставеността в здравеопазването3. Новите 
технологии не бива да водят до нова неравнопоставеност в здравеопазването. 

 
4.9 По-специално е важно младото поколение да осъзнае, че здравословният начин на 

живот намалява риска от заболявания. Разпространението на такива познания сред 
младите хора, които след време ще станат родители, може да има значително 
отражение върху техните деца и бъдещите поколения. 

 
5. Специфични бележки относно  основните въпроси, които трябва да бъдат решени 
 
5.1 Равностойно разпределение на услугите в сферата на здравеопазването като част 

от общото социално-икономическо развитие 
 
5.1.1 Неравнопоставеността в здравеопазването оказва въздействие и във връзка с процеса от 

Лисабон, тъй като загубите на производство, разходите за лечение и социалните 
придобивки могат да нарушат икономическото и социалното сближаване. 

 
5.1.2 ЕИСК подкрепя възгледа на Комисията, че е необходимо да се създаде модел за 

всеобщо икономическо и социално развитие, който да води до по-голям икономически 
растеж и по-голяма социална справедливост, както и до по-голяма солидарност, 
сближаване и по-добро здраве. Това трябва да бъде разглеждано като приоритет в 
стратегията „Европа 2020“, която би трябвало да включва показател, измерващ 
неравнопоставеността в здравеопазването, за да се наблюдава социалният напредък, 

                                                      
3

  Така например в Франция ограниченият достъп до антиретровирусното лечение увеличи неравнопоставеността на ХИВ-
позитивни пациенти. 
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постигнат при прилагането на стратегията. Би трябвало да се обърне внимание на 
ключовата роля на структурните фондове на ЕС за прилагането на този приоритет. 

 
5.1.3 ЕИСК припомня на държавите-членки значението на социалните аспекти на 

здравеопазването, достъпа до здравни услуги и отделянето на средства за 
здравеопазване за постигането на равнопоставеност в него. Това придобива още 
по-голямо значение като се имат предвид демографските тенденции в ЕС. 

 
5.1.4 Трябва да се спомене, че социалната закрила в механизмите за финансиране на 

здравеопазването от самата здравна система (напр. социално и национално здравно 
осигуряване или система, базираща се на данъчни приходи) трябва да се прилага и 
разширява въз основа на солидарност при финансирането и споделяне на риска, което 
представлява ключът за постигане на равенство в достъпа до здравни услуги. 
Ефективният достъп до здравни услуги се характеризира с приемливи цени, 
достъпност, качество, финансова закрила и информация за редица основни услуги4. 

 
5.1.5 Неравнопоставеността в здравеопазването би трябвало да бъде преодоляна 

посредством прагматична стратегия, която има за цел постигането на универсално 
застрахователно покритие и ефективен достъп, според по-горното определение, чрез 
координирането на всички схеми и системи (социално и частно осигуряване, схеми за 
социално подпомагане, обществени здравни системи и т.н.) за финансиране на 
здравеопазването, за да се отстранят различията в достъпа например на бедните, 
малцинствата, като тези на мигрантите, независимо от административния им статут, 
етнически и религиозни групи или неравнопоставеността въз основа на възрастов и 
полов признак. 

 
5.1.6 Съответните реформи следва да доведат до основаващ се на правата поход, който е 

базиран на социалния диалог, за да се гарантира широк консенсус, а оттук и 
устойчивост на решенията за финансиране и достойни условия на труд както за 
осигурените лица, така и за работниците в сферата на здравните грижи. В този контекст 
ЕИСК смята, че по-нататъшната приватизация би могла да има неблагоприятни 
последици, тъй като налага система, в основата на която стои конкуренцията, а не 
солидарността. 

 
5.2 Подобряване на базите данни и знания и на механизмите за измерване, 

мониторинг, оценка и докладване 
 

                                                      
4

  Конвенции, цели, съгласувани на национално и международно равнище, облаги за майките като отпуски по болест и по 
майчинство, най-важните конвенции на МОТ и регламенти в областта на социалното здравеопазване включват 
конвенция на МОТ №130 относно медицинското обслужване и конвенция на МОТ №102, която конкретно поставя 
акцента върху социалната сигурност, по-специално социалното здравеопазване. Подписани са от много държави, 
последните от които - Румъния и България. За пълната ратификация в ЕС са необходими само още две балтийски 
държави и Финландия (заради текст, свързан с равнопоставеността на половете). 
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5.2.1 ЕИСК изразява съгласие с Комисията, че измерването на неравнопоставеността в 
здравеопазването е от основополагащо значение за ефикасни действия, мониторинг и 
напредък. 

 
5.2.2 Ето защо ЕИСК призовава ВСИЧКИ държави-членки да вземат участие в плановете на 

Комисията за подобряване на базите данни и знания и на механизмите за измерване, 
мониторинг, оценка и докладване на неравнопоставеността в здравеопазването 
(включително и икономическото и социалното � въздействие). В това отношение от 
голямо значение е държавите-членки да поемат ангажимент за предоставянето на 
навременни и сравними данни. 

 
5.2.3 Като има предвид голямото значение на данните и свързаните с тях пропуски, ЕИСК 

приканва Комисията в сътрудничество с държавите-членки да разработи нови 
показатели за мониторинг на неравнопоставеността в здравеопазването и методология 
за оценка на ситуацията в държавите-членки, за да бъдат определени приоритетни 
области за подобрение и най-добри практики. 

 
5.2.4 ЕИСК подкрепя включването на отчитането и мониторинга на ефективния достъп до 

здравни услуги и универсалното застрахователно покритие на социалното 
здравеопазване като показатели за напредък и значението на групирането на данните по 
полов и възрастов признак, социално-икономически статут и географска област. ЕИСК 
призовава Комисията и държавите-членки да се възползват от опита в тази област на 
СЗО, МОТ, Дъблинската фондация и Агенцията на Европейския съюз за основните 
права. 

 
5.2.5 По отношение на изследователската дейност и базата от знания ЕИСК подкрепя 

по-силния акцент върху здравните и социално-икономическите въпроси в Рамковата 
програма за изследвания на ЕС. Здравната програма на ЕС би трябвало също да включи 
като приоритет борбата с неравнопоставеността в здравеопазването през следващия 
бюджетен период. 

 
5.2.6 Комисията също би трябвало да изготви инструменти и рамка, които да позволят на 

държавите-членки да обменят резултати от изследванията, както и да създаде 
възможности за обединяване на ресурсите за научноизследователска дейност на 
държавите-членки. 

 
5.2.7 ЕИСК признава, че справянето с неравнопоставеността в здравеопазването е 

дългосрочен процес. С действията, описани в съобщението се цели да се очертае 
рамката за засилена дейност в тази област в дългосрочен план и ЕИСК очаква първия 
доклад за оценката, който би трябвало да бъде представен през 2012 г. 

 
5.3 Поемане на ангажимент от обществото като цяло 
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5.3.1 ЕИСК приветства плановете на Комисията да си сътрудничи с държавите-членки и да 
се консултира със съответните заинтересовани страни на европейско и национално 
равнище по въпросите за: 

 
− превръщане на темата за неравнопоставеността в област от приоритетно значение в 

договаряните споразумения за сътрудничество в областта на здравеопазването; 
− разработване на дейности и инструменти за професионално обучение, насочено към 

справяне с неравнопоставеността в здравеопазването, чрез използване на здравната 
програма, Европейския социален фонд (ЕСФ) и други механизми; 

− насърчаване на процеса на размисъл по разработването на цели в рамките на 
комитета „Социална закрила“ чрез документи за обсъждане. 

 
5.3.2 ЕИСК изтъква, че изграждането на засилен обществен ангажимент зависи не само от 

правителствата, но също и от участието на гражданското общество и социалните 
партньори. В процеса на консултации, изготвянето и прилагането на политиките би 
трябвало да участват заинтересовани страни на европейско, национално и местно 
равнище и ЕИСК смята, че съществува потенциал за засилване на ефективността на 
тези аспекти, за разработването на партньорства и по-доброто разпространение на 
добри практики. Необходимо е в държавите-членки да бъдат установени ясни програми 
за мониторинг и оценка за отчитане на извършения напредък. 

 
5.3.3 Установяването на по-ефективни партньорства със заинтересованите страни ще 

спомогне за насърчаване на дейността във връзка с различни социални фактори и ще 
спомогне да се намери решение на проблема за неравнопоставеността в 
здравеопазването. Например те могат да играят важна роля в подобряване на достъпа и 
пригодността на здравните услуги чрез насърчаване здравето и превенцията за 
мигранти, етнически малцинства и други уязвими групи, насърчаване на обмена на 
информация и знания, откриване и разпространение на най-добрите практики и 
улесняване изготвянето на политики, съобразени с конкретните въпроси, характерни за 
определени държави-членки и/или за специфични социални групи. Заинтересованите 
страни могат също така да допринесат с отчитане на неравнопоставеността в 
здравеопазването на работното място, през свободното време в общността, както и да 
подкрепят придобиването на знания и обучението на здравни работници и специалисти 
от други сфери. 

 
5.3.4 ЕИСК би желал по-ефективни консултации с уязвимите групи. ЕИСК би оценил 

положително възможността да обсъди допълнително този въпрос с Комисията. 
 
5.4 Посрещане на нуждите на уязвимите групи 
 
5.4.1 Трябва да се припомни, че уязвимите групи ще бъдат първите жертви на настоящата 

криза, както по отношение на здравето, така и на достъпа до здравеопазване. 
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5.4.2 Ето защо ЕИСК приветства: 
 

− мерки на сътрудничество между Комисията и държавите-членки за подобряване на 
достъпа до здравни услуги и превенция за уязвими групи; 

− мерки за намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в бъдещите 
инициативи относно остаряването в добро здраве; 

− дейности във връзка с неравнопоставеността в здравеопазването в рамките на 
Европейската година на борба с бедността и социалното изключване 2010 г.; 

− с оглед на демографските промени използването на политиката на сближаване и 
структурните фондове в подкрепа на здравето на уязвими групи; 

− акцент върху ограничен брой мерки, но те трябва да бъдат разработени 
по-задълбочено. 

 
5.4.3 ЕИСК препоръчва въпроса за неравнопоставеността в здравеопазването и уязвимите 

групи, включително и на хората с увреждания, да се разглеждат от общата перспектива 
на равенството и дискриминацията. Един от примерите е застаряването с оглед на 
половата принадлежност. Като цяло жените живеят по-дълго, но боледуват повече и 
поради това че по принцип активният им трудов период е по-кратък, имат по-ниски 
пенсионни възнаграждения, което оказва пряко въздействие върху достъпа до  
здравеопазване и лекарства. Така също положението на жените мигранти се нуждае от 
специално внимание по отношение на здравното образование и достъпа до 
здравеопазване. 

 
5.4.4 Превантивните здравни грижи и програмите за скрининг, както и здравната просвета и 

обучение (за здравословен начин на живот, налични методи на лечение, права на 
пациентите и т.н.) са много важни, особено в общностите, които са в неблагоприятно 
положение. ЕИСК препоръчва Комисията и държавите-членки да предложат кампании 
и услуги, насочени към уязвими групи. Здравни кампании, които са насочени към 
населението като цяло, обикновено имат незначителен успех сред групите в 
неравностойно положение. Целенасочените кампании следва да дадат възможност на 
общностите в неравностойно положение да определят своите нужди и да 
разпространяват информация. 

 
5.4.5 В този контекст Комисията следва да оцени въздействието на съществуващите 

европейски платформи и форуми (за хранене, алкохол и т.н.), предназначени за 
уязвимите групи. ЕИСК предлага да организира платформа на организациите на 
пациентите за обмен на опит и разпространение на информация. 
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5.4.6 ЕИСК смята, че качеството и достъпността на обучението в ранна детска възраст са 
едно от средствата да се предотвратява неравнопоставеността в здравеопазването сред 
бъдещите поколения. Наличието на различни форми на грижи за отглеждане на деца е 
основен компонент на социалното и икономическото развитие и играе изключително 
решаваща роля в необлагодетелствани райони и за групи и домакинства в 
неблагоприятно положение, които иначе живеят при добри условия. Предоставянето на 
услуги за отглеждане на деца може да допринесе за справяне със социалните, 
икономическите и здравните проблеми, пред които са изправени подобни домакинства 
в неблагоприятно положение, и да подкрепи социалната интеграция на изключените 
групи5. Наред с това, тъй като неравнопоставеността в здравеопазването произтича в 
голяма степен от неравнопоставеността в образованието, ЕИСК счита, че е от 
решаващо значение да се гарантира равен достъп до училищното образование и 
качествено образование, за да може всеки да придобие познанията, които да му 
позволят отново да поеме  контрол върху живота си. 

 
5.5 Подобряване на приноса на политиките на ЕС 
 
5.5.1 ЕИСК призовава държавите-членки да обявят за приоритет премахването на 

неравнопоставеността в здравеопазването и да гарантират, че политиките, които се 
отразяват върху социалните и икономическите въпроси и въпросите, свързани със 
здравеопазването, бъдат по-добре координирани, наблюдавани и оценявани, за да се 
насърчават добрите практики и да се разпространява информация в целия ЕС. 

 
5.5.2 Следва да се проучи въздействието на различните политики на ЕС върху 

здравословното състояние. 
 
5.5.3 Приносът на ЕС за намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването може да се 

подобри, например чрез по-добро разбиране на въздействието на политиките върху 
здравето и чрез по-голяма интеграция на политиките: образование, условия на труд, 
териториално развитие, политика за околната среда, транспортна политика и т.н. 
Въпреки това на първо място Комисията трябва да гарантира, че предложените мерки 
не водят до нова неравнопоставеност, особено ако оказват влияние върху уязвими 
групи6. 

 

                                                      
5

  SOC/358 „Отглеждане и образование на деца през ранното детство“ (становище по собствена инициатива). 
6

  Особено уязвимите групи включват лица, които не могат да се придвижват поради болест, които не търсят възможно 
най-доброто лечение, които не знаят езика на предпочитаната страна, където да се проведе лечението, които не 
разполагат с финансовите ресурси за заплащане на лечение при специалист/ лечение в чужбина или се колебаят да се 
подложат на лечение в чужбина или в отдалечено лечебно заведение. В частност демографските промени ще създадат 
нови предизвикателства за здравето. 
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5.5.4 Целта за гарантиране на висока степен на здравна защита е утвърдена в Договора от 
Лисабон на равна нога с концепцията за единния пазар, което също отрежда 
допълнителна роля на ЕС в опазването на благосъстоянието на гражданите на ЕС. 
ЕИСК се надява, че Договорът от Лисабон ще възроди мотото „здравето във всички 
политики“, което на този етап на равнище ЕС все още е формула без покритие, която се 
използва за прикриване на дисбаланса с вездесъщото присъствие на целта за единен 
пазар. 

 
5.5.5 В този контекст ЕИСК призовава Комисията: 
 

− да направи оценка на собствените мерки (преди, по време и след приключване) във 
всички сфери на политиките �, да провери дали всички политически области 
спомагат за гарантирането на високо равнище на здравеопазване и да намали 
неравнопоставеността в здравеопазването7; 

− да разработи механизми за оценка на влиянието на съществуващите политики по 
отношение на здравето (ex ante и ex post) на различните групи от населението, за да 
може да се набавя информация за целите на по-нататъшното изготвяне на 
политиките; 

− да разработи механизми за оттегляне на инициативи на политиката на Комисията, 
които имат отрицателно въздействие върху здравето и неравнопоставеността; 

− да предприеме мерки за популяризиране сред държавите-членки, сдруженията и 
специалистите на действителното въздействие на неравнопоставеността в 
здравеопазването, на факторите, които я обуславят и средствата за преодоляването 
�. 

 
5.5.6 ЕИСК би искал също държавите-членки да включат неравнопоставеността в 

здравеопазването в своите работни програми и да разработят подходящи 
междусекторни стратегии. 

 
5.5.7 ЕИСК подкрепя предложението на Комисията да подпомогне държавите-членки при 

по-ефективното координиране на мерките на политиките, при анализа на връзката 
между тези политики и резултата от тях по отношение на здравеопазването за 
различните групи от населението във всички държави-членки. Преодоляването на 
неравнопоставеността в здравеопазването следва също така да се основава на 
по-доброто използване на политиката на сближаване на ЕС и по-добрата информация 
за кохезионните фондове и тяхната координация, засиления капацитет за инвестиции в 
секторите на здравеопазването и на социалните грижи в държавите-членки, както и 
възможностите в рамките на политиката за развитие на селските райони на ЕС и ОСП. 

 

                                                      
7

  Въпреки че в действителност много законодателни актове изискват оценки на въздействието, в повечето случаи не се 
прави проверка дали те наистина и ефективно постигат целите си. Това е още по-важно в настоящата финансова и 
икономическа криза, която все повече прераства в криза на заетостта и на финансирането на здравната система с 
отражения върху общественото здраве. 
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5.5.8 Все пак, в този процес, не бива да се нарушават правата на държавите-членки да 
организират и финансират системите на здравеопазване, по-специално тяхното право 
да определят и прилагат подходящо равнище на здравеопазване (член 168 от Договора). 

 
5.5.9 Трябва да се засилят усилията за борба с неравнопоставеността в здравеопазването в 

селските райони, особено с оглед на предизвикателствата, възникнали от 
демографските промени. Във връзка с това трябва да се признае ключовата роля, която 
малките доставчици на здравни услуги (особено самостоятелно заети медицински 
работници) играят за гарантирането на всеобхватно, индивидуализирано лечение на 
пациенти на местно равнище, и трябва да им бъде оказана специална подкрепа. 

 
5.5.10 ЕИСК приветства: 
 

− предложението за политически диалог с държавите-членки и заинтересованите 
страни относно равнопоставеността и други важни основни ценности в 
здравеопазването, както се посочва в Здравната стратегия на ЕС и Стратегията на 
ЕС за здравето и безопасността на работното място и предложението за създаването 
на форум относно здравеопазването и реструктурирането, за да бъдат разгледани 
мерки за намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването; 

− инициативата на Комисията на международно равнище да подкрепя другите 
държави в областта на здравеопазването и свързаните с него области чрез обмен на 
опита в ЕС при преодоляването на неравнопоставеността в здравеопазването. 

 
 
Брюксел, 29 април 2010 г. 
 

____________ 
 


