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42. understreger behovet for at tage fat 
på de sociale, økonomiske og 
miljømæssige sundhedsdeterminanter; 
opfordrer til, at der oprettes en europæisk 
sundhedsunion, stresstest af EU's 
sundhedssystemer, minimumsstandarder 
for sundhedspleje af høj kvalitet, en 
europæisk sundhedsberedskabsmekanisme 
samt styrkede EU's sundhedsagenturer og 
civilbeskyttelseskapaciteter, der alle er 
baseret på principperne om solidaritet, 
ikke-forskelsbehandling, strategisk 
autonomi og samarbejde, hvor 
folkesundhedshensyn er kernen i 
udformningen og gennemførelsen af alle 
Unionens politikker og aktiviteter som 
nedfældet i traktaten, med en systematisk 
vurdering af de sundhedsmæssige 
konsekvenser af alle relevante politikker og 
særlig opmærksomhed på sundhedspleje og 
behandling af de ældre; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre adgang til 
menneskecentrerede og tilgængelige 
sundhedsydelser af høj kvalitet, herunder 
effektiv og velfinansieret universel 
forebyggende sundhedspleje og 
sundhedsfremme for alle; glæder sig over 
skiftet i det europæiske semester fra 
besparelser til resultatorientering og 
sundhedsresultater for sundhedspleje; 
opfordrer Kommissionen til at intensivere 
sine bestræbelser på at tackle 
sundhedsmæssige uligheder mellem og 
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inden for EU's medlemsstater, udvikle 
fælles indikatorer og metoder til 
overvågning af sundhed og 
sundhedssystemernes resultater med 
henblik på at mindske uligheder og 
identificere og prioritere områder, hvor der 
er behov for forbedringer og øget 
finansiering; mener, at Kommissionen bør 
evaluere effektiviteten af foranstaltninger 
med henblik på at begrænse uligheder på 
sundhedsområdet, der skyldes politikker, 
som omfatter sociale, økonomiske og 
miljømæssige risikofaktorer;
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