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Módosítás 1
Dennis Radtke
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0183/2020
Klára Dobrev
Az euróövezet 2020. évi foglalkoztatási és szociális politikája
(2020/2079(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
42 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

42. rámutat arra, hogy kezelni kell az 
egészséget érintő negatív társadalmi, 
gazdasági és környezeti hatásokat; 
szorgalmazza egy európai egészségügyi 
unió létrehozását, az EU egészségügyi 
ellátási rendszereinek stressztesztelését, a 
jó minőségű egészségügyi ellátásra 
vonatkozó minimumkövetelmények 
bevezetését, valamint egy európai 
egészségügyi reagálási mechanizmus és 
megerősített uniós egészségügyi 
ügynökségek és polgári védelmi 
képességek létrehozását, amelyek mind a 
szolidaritás, a megkülönböztetésmentesség, 
a stratégiai autonómia és az együttműködés 
elvein alapulnak, és amelyek a 
Szerződésben foglaltak szerint valamennyi 
uniós politika és tevékenység 
meghatározásának és végrehajtásának 
középpontjába helyezik a népegészségügyi 
megfontolásokat, valamennyi vonatkozó 
politika szisztematikus egészségügyi 
hatásvizsgálatával, valamint külön 
figyelmet fordítanak az időseknek nyújtott 
egészségügyi ellátásra és kezelésre; 
felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a 
mindenki számára megfizethető, 
emberközpontú, magas színvonalú 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, 
beleértve a hatékony és erőforrásokkal 
megfelelően ellátott megelőző ellátást és az 
egészségtámogató megközelítéseket is; 
üdvözli, hogy az európai szemeszter 
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keretében az egészségügy terén a hangsúly 
a költségmegtakarításról a 
teljesítményorientáltságra és az 
egészségügyi eredményekre helyeződött át; 
felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az 
uniós tagállamok közötti és tagállamokon 
belüli egészségügyi egyenlőtlenség 
leküzdése érdekében tett erőfeszítéseket, 
hogy dolgozzon ki az egészségügy és az 
egészségügyi rendszerek teljesítményének 
nyomon követésére szolgáló közös 
mutatókat és módszereket, szem előtt 
tartva az egyenlőtlenségek csökkentését, és 
azon területek azonosítását és 
rangsorolását, ahol fejlesztésekre és a 
finanszírozás növelésére van szükség; úgy 
véli, hogy a Bizottságnak értékelnie kell az 
intézkedések hatékonyságát a társadalmi, 
gazdasági és környezeti kockázati 
tényezőkre vonatkozó politikákból eredő 
egészségügyi egyenlőtlenségek 
csökkentése érdekében;
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