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Предложение за резолюция Изменение

42. подчертава необходимостта от 
справяне със социалните, 
икономическите и екологичните 
фактори, определящи здравето; 
призовава за създаване на Европейски 
здравен съюз, провеждане на стрес 
тестове на системите на здравеопазване 
в ЕС, минимални стандарти за 
качествено здравеопазване, Европейски 
механизъм за реагиране в областта на 
здравеопазването, както и за укрепване 
на здравните агенции на ЕС и на 
капацитета за гражданска защита, като 
всички те се основават на принципите 
на солидарност, недискриминация, 
стратегическа автономност и 
сътрудничество и като се поставят 
съображенията, свързани с 
общественото здраве, в основата на 
определянето и изпълнението на всички 
политики и дейности на Съюза, както е 
заложено в Договора, със систематична 
оценка на въздействието върху здравето 
на всички съответни политики и 
специално внимание към 
предоставянето на здравни грижи и 
лечение за възрастните хора; призовава 
държавите членки да гарантират достъп 
до висококачествено, ориентирано към 
хората и достъпно здравеопазване, 
включително ефективни и добре 
обезпечени с ресурси универсални 
профилактични грижи и насърчаване на 
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здравето за всички; приветства 
преминаването в рамките на 
европейския семестър от икономии към 
ориентираност към резултати и здравни 
резултати в областта на 
здравеопазването; призовава Комисията 
да положи повече усилия за справяне с 
неравнопоставеността в 
здравеопазването между и в рамките на 
държавите – членки на ЕС, да разработи 
общи показатели и методологии за 
наблюдение на здравето и 
ефективността на системите на 
здравеопазване с оглед намаляване на 
неравенствата, определяне и 
приоритизиране на областите, 
нуждаещи се от подобрение и увеличено 
финансиране; счита, че Комисията 
следва да направи оценка на 
ефективността на мерките с цел да се 
намали неравнопоставеността по 
отношение на здравето в резултат на 
политиките, които обхващат социални, 
икономически и екологични рискови 
фактори;
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