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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. zdůrazňuje, že je třeba řešit 
sociální, ekonomické a environmentální 
faktory zdraví; vyzývá k vytvoření 
Evropské zdravotní unie, k zátěžovému 
testování zdravotnických systémů EU, ke 
stanovení minimálních norem pro kvalitní 
zdravotní péči a k vytvoření evropského 
mechanismu reakce na zdraví a posílených 
zdravotnických agentur EU a kapacit 
civilní ochrany, které by byly založené na 
zásadách solidarity, nediskriminace, 
strategické autonomie a spolupráce, jež 
umístí hledisko veřejného zdraví do středu 
definice a provádění všech politik a 
činností Unie, jak jsou zakotveny ve 
Smlouvě, se systematickým hodnocením 
dopadů všech příslušných politik na zdraví 
a zvláštním zaměřením na opatření v 
oblasti zdravotní péče o starší osoby; 
vyzývá členské státy, aby zajistily přístup 
ke kvalitní zdravotní péči zaměřené na lidi, 
včetně účinné a dobře financované 
všeobecné preventivní péče a podpory 
zdraví pro všechny; vítá, že v rámci 
evropského semestru došlo, pokud jde o 
zdravotní péči, k posunu od úspory nákladů 
k orientaci na výkonnost a výsledky v 
oblasti zdraví; vyzývá Komisi, aby 
zintenzivnila své úsilí při řešení nerovností 
v oblasti zdraví mezi členskými státy EU i 
v rámci nich a aby vytvořila společné 
ukazatele a metodiku monitorování zdraví 
a výkonnosti systémů zdravotní péče s 
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cílem snížit nerovnosti, identifikovat a 
upřednostňovat oblasti, které vyžadují 
zlepšení a zvýšení financování; domnívá 
se, že Komise by měla hodnotit účinnost 
opatření, aby se zmírnily nerovnosti 
v oblasti zdraví, které vyplývají z politik 
zahrnujících sociální, hospodářské a 
environmentální rizikové faktory;

cílem posílit jejich odolnost a schopnost 
připravit se na případnou krizi a bojovat 
proti ní, a to tak, že se identifikují a 
upřednostní oblasti, které vyžadují 
zlepšení a zvýšení financování; domnívá 
se, že Komise by měla hodnotit účinnost 
opatření, aby se zmírnily nerovnosti 
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