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42. rõhutab vajadust tegeleda tervishoiu 
sotsiaalsete, majanduslike ja 
keskkonnaalaste teguritega; kutsub üles 
looma Euroopa tervishoiuliitu, katsetama 
seda, kui vastupidavad on ELi 
tervishoiusüsteemid, nõuab kvaliteetsete 
tervishoiuteenuste miinimumstandardeid, 
Euroopa tervishoiuvaldkonna 
reageerimismehhanismi ning ELi 
tervishoiuasutuste ja kodanikukaitse 
suutlikkuse tugevdamist, mis kõik 
põhinevad solidaarsuse, 
mittediskrimineerimise, strateegilise 
autonoomia ja koostöö põhimõtetel, 
asetades rahvatervisega seotud kaalutlused 
kogu liidu poliitika ja meetmete 
määratlemise ja rakendamise keskmesse, 
nagu on sätestatud aluslepingus, koos 
süstemaatilise tervisemõju hindamisega 
kõigi asjaomaste poliitikavaldkondade 
puhul ning erilise tähelepanu pööramisega 
tervishoiuteenuste osutamisele ja eakate 
ravile; kutsub liikmesriike üles tagama 
kõigile juurdepääsu kvaliteetsele, 
inimkesksele ja kättesaadavale 
tervishoiule, sealhulgas tõhusale ja hästi 
rahastatud üldisele ennetavale tervishoiule 
ja tervise edendamisele; väljendab 
heameelt selle üle, et Euroopa poolaastas 
minnakse kulude kokkuhoiult üle 
tulemustele orienteeritusele ja 
tervisenäitajatele tervishoius; kutsub 
komisjoni üles suurendama jõupingutusi, et 
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võidelda tervisealase ebavõrdsuse vastu 
ELi liikmesriikide vahel ja nende sees, 
töötama välja ühised näitajad ja meetodid 
tervise ja tervishoiusüsteemide 
tulemuslikkuse jälgimiseks, et vähendada 
ebavõrdsust, teha kindlaks parandamist ja 
suuremat rahastamist vajavad valdkonnad 
ja seada need tähtsuse järjekorda; on 
seisukohal, et komisjon peaks hindama 
sotsiaalsetele, majanduslikele ja 
keskkondlikele riskiteguritele suunatud 
poliitikas võetud meetmete tõhusust, et 
vähendada tervisealast ebavõrdsust;

võidelda tervisealase ebavõrdsuse vastu 
ELi liikmesriikide vahel ja nende sees, 
töötama välja ühised näitajad ja meetodid 
tervise ja tervishoiusüsteemide 
tulemuslikkuse jälgimiseks, et tugevdada 
nende vastupanuvõimet ning suutlikkust 
valmistuda võimalikeks kriisideks ja 
nendega võidelda, tehes kindlaks 
parandamist ja suuremat rahastamist 
vajavad valdkonnad ning seades need 
esikohale; on seisukohal, et komisjon 
peaks hindama sotsiaalsetele, 
majanduslikele ja keskkondlikele 
riskiteguritele suunatud poliitikas võetud 
meetmete tõhusust, et vähendada 
tervisealast ebavõrdsust;

Or. en


