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42. atkreipia dėmesį į poreikį sveikatos 
srityje atsižvelgti į socialinius, 
ekonominius ir aplinkos veiksnius; ragina 
sukurti Europos sveikatos sąjungą, atlikti 
ES sveikatos priežiūros sistemų testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, nustatyti 
būtiniausius kokybiškos sveikatos 
priežiūros standartus, sukurti Europos 
reagavimo į sveikatos krizes mechanizmą, 
taip pat sustiprinti ES sveikatos priežiūros 
agentūrų ir civilinės saugos pajėgumus, 
kurie būtų grindžiami solidarumo, 
nediskriminavimo, strateginio 
savarankiškumo ir bendradarbiavimo 
principais, sveikatos klausimams skirti 
didžiausią dėmesį nustatant ir įgyvendinant 
visas Sąjungos politikos ir veiklos kryptis, 
kaip įtvirtinta Sutartyje, sistemingai vertinti 
visų susijusių politikos sričių poveikį 
sveikatai ir ypatingą dėmesį skirti vyresnio 
amžiaus žmonių sveikatos priežiūrai ir 
gydymui; ragina valstybes nares visiems 
užtikrinti galimybę naudotis kokybiškomis, 
į žmones orientuotomis ir prieinamomis 
sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant 
veiksmingą ir gerai finansuojamą visuotinę 
prevencinę priežiūrą ir sveikatos ugdymą;  
palankiai vertina tai, kad Europos semestre 
pereita nuo išlaidų taupymo prie 
orientavimosi į veiklos rezultatus ir į 
sveikatos priežiūros paslaugų poveikį 
sveikatai;  ragina Komisiją dėti daugiau 
pastangų siekiant kovoti su nelygybe 
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sveikatos srityje tarp ES valstybių narių ir 
jų viduje, parengti bendrus sveikatos ir 
sveikatos priežiūros sistemų veiklos 
stebėsenos rodiklius ir metodikas, siekiant 
sumažinti nelygybę, nustatyti sritis, kurias 
reikia tobulinti ir kurioms reikia skirti 
daugiau lėšų, ir nustatyti jų prioritetus; 
mano, kad Komisija turėtų įvertinti 
priemonių veiksmingumą, siekdama 
sumažinti nelygybę sveikatos srityje, kurią 
lemia su socialiniais, ekonominiais ir 
aplinkos rizikos veiksniais susijusi politika;

sveikatos srityje tarp ES valstybių narių ir 
jų viduje, parengti bendrus sveikatos ir 
sveikatos priežiūros sistemų veiklos 
stebėsenos rodiklius ir metodikas, siekiant 
padidinti atsparumą ir pajėgumus, kad 
būtų pasirengta galimoms krizėms ir kad 
jas būtų lengviau įveikti nustatant 
tobulintinas sritis, kurioms reikia skirti 
daugiau lėšų, ir teikiant joms pirmenybę; 
mano, kad Komisija turėtų įvertinti 
priemonių veiksmingumą, siekdama 
sumažinti nelygybę sveikatos srityje, kurią 
lemia su socialiniais, ekonominiais ir 
aplinkos rizikos veiksniais susijusi politika;
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