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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. επισημαίνει την ανάγκη 
αντιμετώπισης των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
παραγόντων που είναι καθοριστικοί για 
την υγεία· ζητεί τη δημιουργία μιας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, την 
προσομοίωση ακραίων καταστάσεων των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης της 
ΕΕ, ελάχιστα πρότυπα για την ποιοτική 
υγειονομική περίθαλψη, έναν ευρωπαϊκό 
μηχανισμό υγειονομικής αντίδρασης, 
καθώς και ενισχυμένους οργανισμούς 
υγείας της ΕΕ και ικανότητες πολιτικής 
προστασίας, με βάση τις αρχές της 
αλληλεγγύης, της αποφυγής των 
διακρίσεων, της στρατηγικής αυτονομίας 
και της συνεργασίας, θέτοντας τα 
ζητήματα δημόσιας υγείας στο επίκεντρο 
του καθορισμού και της εφαρμογής όλων 
των πολιτικών και δραστηριοτήτων της 
Ένωσης, όπως κατοχυρώνονται στη 
Συνθήκη, με συστηματική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων όλων των σχετικών πολιτικών 
στην υγεία και ιδιαίτερη προσοχή στην 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης και 
περίθαλψης στους ηλικιωμένους· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
ανθρωποκεντρική και προσβάσιμη 
υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικής και επαρκώς 
χρηματοδοτούμενης καθολικής 
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προληπτικής περίθαλψης και της 
προαγωγής της υγείας για όλους· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για τη μετατόπιση 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου από την 
εξοικονόμηση κόστους, σε έναν 
προσανατολισμό στις επιδόσεις και στα 
αποτελέσματα στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης· καλεί την 
Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της 
για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων 
στον τομέα της υγείας μεταξύ και εντός 
των κρατών μελών της ΕΕ, και να 
αναπτύξει κοινούς δείκτες και 
μεθοδολογίες για την παρακολούθηση της 
υγείας και των επιδόσεων των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, με σκοπό τη 
μείωση των ανισοτήτων, και τον 
εντοπισμό και την ιεράρχηση των τομέων 
που χρήζουν βελτίωσης και αυξημένης 
χρηματοδότησης· θεωρεί ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες 
στον τομέα της υγείας που απορρέουν από 
πολιτικές που αφορούν τους κοινωνικούς, 
οικονομικούς και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες κινδύνου·
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