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Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020
(2020/2079(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. onderstreept dat de sociale, 
economische en ecologische 
gezondheidsbepalende factoren moeten 
worden aangepakt; dringt aan op de 
oprichting van een Europese 
gezondheidsunie, stresstests van de 
gezondheidszorgstelsels in de EU, 
minimale kwaliteitsnormen voor de 
gezondheidszorg, een Europees 
gezondheidsresponsmechanisme, en een 
versterking van de capaciteit van 
gezondheidsagentschappen en civiele 
bescherming in de EU, allemaal op basis 
van de beginselen van solidariteit, non-
discriminatie, strategische autonomie en 
samenwerking, waarbij de 
volksgezondheid centraal staat bij de 
vaststelling en uitvoering van alle 
beleidsmaatregelen en activiteiten van de 
Unie, zoals verankerd in het Verdrag, met 
stelselmatige 
gezondheidseffectbeoordelingen van alle 
betrokken beleidsmaatregelen en speciale 
aandacht voor het bieden van 
gezondheidszorg en behandelingen voor 
ouderen; verzoekt de lidstaten te zorgen 
voor een kwalitatief hoogwaardige, 
mensgerichte en toegankelijke 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
doeltreffende en toereikend gefinancierde, 
universele preventieve zorg en 
gezondheidsbevordering voor iedereen; is 
ingenomen met het feit dat het accent op 
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worden aangepakt; dringt aan op de 
oprichting van een Europese 
gezondheidsunie, stresstests van de 
gezondheidszorgstelsels in de EU, 
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mensgerichte en toegankelijke 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
doeltreffende en toereikend gefinancierde, 
universele preventieve zorg en 
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het gebied van de gezondheidszorg in het 
Europees Semester is verschoven van 
kostenbesparingen naar het leveren van 
prestaties en reële gezondheidsresultaten; 
doet een beroep op de Commissie haar 
inspanningen te intensiveren om de 
ongelijkheid op gezondheidsgebied tussen 
en binnen de EU‑lidstaten aan te pakken, 
gemeenschappelijke indicatoren en 
methoden te ontwikkelen om de 
gezondheid en de prestaties van de 
gezondheidszorgstelsels te monitoren 
teneinde de ongelijkheden weg te nemen, 
en de gebieden op te sporen en te 
prioriteren die moeten worden verbeterd en 
die meer financiële middelen nodig 
hebben; is van oordeel dat de Commissie 
de doeltreffendheid van maatregelen moet 
evalueren teneinde 
gezondheidsongelijkheden die het gevolg 
zijn van beleidsmaatregelen inzake sociale, 
economische en ecologische risicofactoren, 
te verminderen;

het gebied van de gezondheidszorg in het 
Europees Semester is verschoven van 
kostenbesparingen naar het leveren van 
prestaties en reële gezondheidsresultaten; 
doet een beroep op de Commissie haar 
inspanningen te intensiveren om de 
ongelijkheid op gezondheidsgebied tussen 
en binnen de EU‑lidstaten aan te pakken, 
gemeenschappelijke indicatoren en 
methoden te ontwikkelen om de 
gezondheid en de prestaties van de 
gezondheidszorgstelsels te monitoren 
teneinde hun veerkracht te vergroten 
alsook hun vermogen om zich voor te 
bereiden op potentiële crisis en deze te 
kunnen bestrijden, door de gebieden op te 
sporen en te prioriteren die moeten worden 
verbeterd en die meer financiële middelen 
nodig hebben; is van oordeel dat de 
Commissie de doeltreffendheid van 
maatregelen moet evalueren teneinde 
gezondheidsongelijkheden die het gevolg 
zijn van beleidsmaatregelen inzake sociale, 
economische en ecologische risicofactoren, 
te verminderen;
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