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Proposta de resolução
N.° 42

Proposta de resolução Alteração

42. Salienta a necessidade de abordar 
os fatores determinantes sociais, 
económicos e ambientais da saúde; apela à 
criação de uma União Europeia da Saúde, à 
realização de testes de esforço dos sistemas 
de saúde da UE, à existência de normas 
mínimas para cuidados de saúde de 
qualidade, de um mecanismo europeu de 
resposta à saúde, bem como ao reforço das 
agências de saúde europeias e das 
capacidades de proteção civil, assentes nos 
princípios da solidariedade, da não 
discriminação, da autonomia estratégica e 
da cooperação, colocando as questões de 
saúde pública no centro da definição e 
execução de todas as políticas e atividades 
da União, tal como consagradas no 
Tratado, com uma avaliação sistemática do 
impacto na saúde de todas as políticas 
pertinentes e prestando especial atenção à 
prestação de cuidados e serviços de saúde 
aos idosos; insta os Estados-Membros a 
garantirem o acesso a cuidados de saúde de 
elevada qualidade, centrados nas pessoas e 
acessíveis, incluindo cuidados preventivos 
e medidas de promoção da saúde eficazes e 
dotados de recursos, disponíveis e 
acessíveis a todos; congratula-se com a 
passagem, no âmbito do Semestre Europeu, 
da poupança de custos para uma orientação 
que visa o desempenho e os resultados em 
matéria de saúde; insta a Comissão a 
intensificar os seus esforços para combater 
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as desigualdades na saúde entre os 
Estados-Membros e nos Estados-Membros 
da UE, a desenvolver indicadores e 
metodologias comuns para monitorizar a 
saúde e o desempenho dos sistemas de 
saúde, tendo em vista reduzir as 
desigualdades, identificar e dar prioridade 
às áreas que carecem de melhorias e de um 
aumento do financiamento; considera que a 
Comissão deve avaliar a eficácia das 
medidas destinadas a reduzir as 
desigualdades no domínio da saúde e 
resultantes de políticas que tenham em 
conta fatores de risco de cariz social, 
económico e ambiental;
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metodologias comuns para monitorizar a 
saúde e o desempenho dos sistemas de 
saúde, tendo em vista reforçar a sua 
resiliência e capacidade para se 
prepararem para potenciais crises e para 
as combaterem, mediante a identificação 
das áreas que carecem de melhorias e de 
um aumento do financiamento e dando 
prioridade às mesmas; considera que a 
Comissão deve avaliar a eficácia das 
medidas destinadas a reduzir as 
desigualdades no domínio da saúde e 
resultantes de políticas que tenham em 
conta fatores de risco de cariz social, 
económico e ambiental;

Or. en


