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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. uzsver, ka ir jāņem vērā ar veselību 
saistītie sociālie, ekonomiskie un vides 
faktori; aicina izveidot Eiropas veselības 
savienību, ES veselības aprūpes sistēmu 
spriedzes testus, minimālos standartus 
kvalitatīvai veselības aprūpei, Eiropas 
reaģēšanas mehānismu veselības jomā, kā 
arī stiprināt ES veselības aģentūru un 
civilās aizsardzības spējas, visos gadījumos 
balstoties uz solidaritātes, 
nediskriminēšanas, stratēģiskās 
autonomijas un sadarbības principiem, visu 
ES politikas jomu un darbību noteikšanas 
un īstenošanas pamatā liekot sabiedrības 
veselības apsvērumus, kā noteikts Līgumā, 
sistemātiski veicot novērtējumus par visu 
attiecīgo rīcībpolitiku ietekmi uz veselību 
un īpašu uzmanību pievēršot veselības 
aprūpes nodrošināšanai gados vecākiem 
cilvēkiem un viņu ārstēšanai; aicina 
dalībvalstis nodrošināt piekļuvi 
kvalitatīvai, uz cilvēkiem vērstai un 
piekļūstamai veselības aprūpei, kas ietver 
efektīvu un labi finansētu vispārēju 
profilaktisko aprūpi un veselības 
uzlabošanu visiem; atzinīgi vērtē Eiropas 
pusgada ievirzes maiņu no izmaksu 
taupīšanas uz rezultātiem un veselības 
aprūpes efektivitāti; aicina Komisiju 
pastiprināt savus centienus veselības jomā 
mazināt nevienlīdzību starp ES 
dalībvalstīm un to teritorijās, izstrādāt 
kopējus rādītājus un metodikas, lai 
pārraudzītu veselības jomu un veselības 
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aprūpes sistēmu sniegumu nolūkā mazināt 
nevienlīdzību, konstatējot un nosakot 
prioritārās jomas, kurās vajadzīgi 
uzlabojumi un palielināts finansējums 
uzskata, ka Komisijai būtu jānovērtē veikto 
pasākumu efektivitāte, lai samazinātu 
veselības aprūpes jomā pastāvošo 
nevienlīdzību, ko rada politikas īstenošana, 
kas ietver sociālos, ekonomiskos un 
ekoloģiskos riska faktorus;

aprūpes sistēmu sniegumu nolūkā stiprināt 
to noturīgumu un spējas sagatavoties 
iespējamām krīzēm un cīnīties pret tām, 
konstatējot un nosakot prioritārās jomas, 
kurās vajadzīgi uzlabojumi un palielināts 
finansējums; uzskata, ka Komisijai būtu 
jānovērtē veikto pasākumu efektivitāte, lai 
samazinātu veselības aprūpes jomā 
pastāvošo nevienlīdzību, ko rada politikas 
īstenošana, kas ietver sociālos, 
ekonomiskos un ekoloģiskos riska 
faktorus;
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