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42. korostaa, että terveyteen vaikuttavat 
sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön 
liittyvät tekijät on otettava huomioon; 
kehottaa perustamaan Euroopan 
terveysunionin, EU:n 
terveydenhuoltojärjestelmien 
stressitestauksen, laadukkaan 
terveydenhuollon vähimmäisvaatimukset, 
eurooppalaisen lääkintäapumekanismin 
sekä vahvistamaan EU:n terveysvirastoja ja 
pelastuspalveluvalmiuksia siten, että ne 
kaikki perustuvat solidaarisuuden, 
syrjimättömyyden, strategisen autonomian 
ja yhteistyön periaatteisiin, ja asettamaan 
kansanterveysnäkökohdat kaikkien unionin 
politiikkojen ja toimintojen määrittelyn ja 
täytäntöönpanon ytimeen, kuten 
perussopimuksessa on vahvistettu, sekä 
arvioimaan järjestelmällisesti kaikkien 
asiaankuuluvien politiikkojen 
terveysvaikutuksia ja kiinnittämään 
erityistä huomiota vanhusten 
terveydenhuoltoon ja hoitoon; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että saatavilla 
on korkealaatuista ihmiskeskeistä ja 
kaikkien saatavilla olevaa 
terveydenhuoltoa, mukaan lukien tehokas 
ja hyvin resursoitu yleinen 
ennaltaehkäisevä hoito ja terveyden 
edistäminen kaikille; pitää myönteisenä, 
että eurooppalaisessa ohjausjaksossa on 
siirrytty kustannussäästöistä 
tulossuuntautuneisuuteen ja 
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terveydenhuollon terveystuloksiin; 
kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan 
terveyden eriarvoisuuden poistamiseksi 
EU:n jäsenvaltioiden välillä ja niiden 
sisällä sekä kehittämään yhteisiä 
indikaattoreita ja menetelmiä terveyden ja 
terveydenhuoltojärjestelmien 
suorituskyvyn seuraamiseksi, jotta voidaan 
vähentää eriarvoisuutta ja tunnistaa ja 
priorisoida alueita, joilla tarvitaan 
parannuksia ja lisärahoitusta; katsoo, että 
komission olisi arvioitava sosiaalisia, 
taloudellisia ja ympäristöön liittyviä 
riskitekijöitä koskevan politiikan 
yhteydessä terveyserojen vähentämiseksi 
toteutettujen toimenpiteiden tehokkuutta;
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