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Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. subliniază necesitatea abordării 
factorilor sociali, economici și de mediu 
care influențează starea de sănătate; solicită 
crearea unei Uniuni Europene a Sănătății, 
testarea rezistenței sistemelor de sănătate 
din UE, standarde minime pentru serviciile 
de sănătate de calitate, un mecanism 
european de reacție în domeniul sănătății, 
precum și consolidarea agențiilor UE din 
domeniul sănătății și a capacităților de 
protecție civilă, toate acestea pe baza 
principiilor solidarității, nediscriminării, 
autonomiei strategice și cooperării, care să 
plaseze considerentele de sănătate publică 
în centrul procesului de elaborare și de 
punere în aplicare a tuturor politicilor și 
activităților Uniunii, astfel cum este 
prevăzut în tratate, cu evaluarea sistematică 
a impactului tuturor politicilor relevante 
asupra sănătății și cu acordarea unei atenții 
deosebite serviciilor de sănătate și 
tratamentelor destinate persoanelor în 
vârstă; solicită statelor membre să 
garanteze asistență medicală de înaltă 
calitate, axată pe oameni și accesibilă, care 
să includă îngrijiri preventive și măsuri de 
promovare a sănătății eficiente și cu 
resurse corespunzătoare, disponibile și 
accesibile tuturor; salută trecerea, în cadrul 
semestrului european, de la economii la 
performanță și la rezultate în materie de 
sănătate în ceea ce privește asistența 
medicală; invită Comisia să-și intensifice 
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eforturile în ceea ce privește reducerea 
inegalităților în materie de sănătate dintre 
statele membre și în interiorul acestora, să 
elaboreze indicatori și metodologii comune 
pentru monitorizarea sănătății și a 
performanței sistemelor de sănătate, în 
vederea reducerii inegalităților, a 
identificării și favorizării domeniilor care 
trebuie îmbunătățite și care au nevoie de 
fonduri suplimentare; consideră că Comisia 
ar trebui să evalueze eficacitatea măsurilor 
pentru a reduce inegalitățile în materie de 
sănătate care decurg din politicile ce 
vizează factorii de risc din domeniile 
social, economic și al mediului;
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