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Pozmeňujúci návrh 1
Dennis Radtke
v mene skupiny PPE

Správa A9-0183/2020
Klára Dobrev
Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne v roku 2020
(2020/2079(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 42

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

42. zdôrazňuje potrebu riešiť sociálne, 
hospodárske a environmentálne 
determinanty zdravia; žiada vytvorenie 
Európskej únie zdravia, záťažového 
testovania systémov zdravotnej 
starostlivosti EÚ, minimálnych noriem pre 
kvalitnú zdravotnú starostlivosť, 
európskeho mechanizmu reakcie v oblasti 
zdravia, ako aj posilnenie agentúr EÚ v 
oblasti zdravia a kapacít civilnej ochrany, a 
to všetko na základe zásad solidarity, 
nediskriminácie, strategickej autonómie a 
spolupráce, pričom sa otázky verejného 
zdravia stanú jadrom vymedzenia a 
vykonávania všetkých politík a činností 
Únie, ako sú zakotvené v zmluve, so 
systematickým posudzovaním vplyvu 
všetkých príslušných politík na zdravie a s 
osobitnou pozornosťou venovanou 
poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a 
liečby starším ľuďom; vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili prístup k vysoko 
kvalitnej a dostupnej zdravotnej 
starostlivosti zameranej na ľudí vrátane 
účinnej a dobre financovanej všeobecnej 
preventívnej starostlivosti a podpory 
zdravia pre všetkých; víta posun v 
európskom semestri od úspor nákladov k 
orientácii na výkonnosť a zdravotné 
výsledky v oblasti zdravotnej starostlivosti; 
vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje 
úsilie o riešenie nerovností v oblasti 
zdravia medzi členskými štátmi EÚ a v 
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rámci nich, aby vypracovala spoločné 
ukazovatele a metodiky na monitorovanie 
zdravia a výkonnosti systémov zdravotnej 
starostlivosti s cieľom znížiť nerovnosti a 
určiť a uprednostniť oblasti, v ktorých je 
potrebné zlepšenie a zvýšenie 
financovania; domnieva sa, že Komisia by 
mala vyhodnotiť účinnosť opatrení s 
cieľom znížiť nerovnosti v oblasti zdravia 
vyplývajúce z politík týkajúcich sa 
sociálnych, hospodárskych a 
environmentálnych rizikových faktorov;
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cieľom znížiť nerovnosti v oblasti zdravia 
vyplývajúce z politík týkajúcich sa 
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