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42. podkreśla potrzebę zajęcia się 
społecznymi, gospodarczymi i 
środowiskowymi uwarunkowaniami 
zdrowia; wzywa do utworzenia 
europejskiej unii zdrowia, 
przeprowadzania testów warunków 
skrajnych systemów opieki zdrowotnej UE, 
ustanowienia minimalnych standardów 
jakości opieki zdrowotnej, stworzenia 
europejskiego mechanizmu reagowania w 
dziedzinie zdrowia, a także do 
wzmocnienia unijnych agencji ochrony 
zdrowia i zdolności w zakresie ochrony 
ludności, przy czym wszystkim tym 
działaniom powinny przyświecać zasady 
solidarności, niedyskryminacji, 
strategicznej autonomii i współpracy, a 
względy zdrowia publicznego powinny 
znaleźć się w centrum definiowania i 
realizacji wszystkich strategii politycznych 
i działań Unii, zgodnie z postanowieniami 
Traktatu, wraz z systematyczną oceną 
wpływu na zdrowie wszystkich 
odpowiednich strategii politycznych i ze 
szczególnym uwzględnieniem świadczenia 
opieki zdrowotnej i leczenia na rzecz osób 
starszych; wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia dostępu do wysokiej 
jakości, ukierunkowanej na ludzi i 
dostępnej opieki zdrowotnej, w tym 
skutecznej i dysponującej odpowiednimi 
zasobami powszechnej profilaktyki 
zdrowotnej i promocji zdrowia skierowanej 
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do wszystkich; z zadowoleniem przyjmuje 
przeniesienie nacisk w europejskim 
semestrze z oszczędności na wydajność 
oraz na wyniki w opiece zdrowotnej; 
wzywa Komisję do wzmożenia wysiłków 
na rzecz rozwiązania problemu 
nierówności w zakresie zdrowia między 
państwami członkowskimi UE i wewnątrz 
nich, opracowania wspólnych wskaźników 
i metod monitorowania zdrowia i 
wydajności systemów opieki zdrowotnej w 
celu zmniejszenia nierówności, określenia 
i priorytetowego traktowania obszarów 
wymagających poprawy i zwiększenia 
finansowania; uważa, że Komisja powinna 
ocenić skuteczność środków w celu 
zmniejszenia nierówności w zakresie 
zdrowia wynikających z polityki 
obejmującej czynniki ryzyka społecznego, 
gospodarczego i środowiskowego;
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