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42. poudarja, da je treba obravnavati 
socialne, ekonomske in okoljske dejavnike 
zdravja; poziva, naj se na podlagi načel 
solidarnostni, nediskriminacije, strateške 
avtonomije in sodelovanja vzpostavi 
evropska zdravstvena unija, izvaja stresno 
testiranje zdravstvenih sistemov EU, 
uvedejo minimalni standardi kakovostnega 
zdravstvenega varstva in vzpostavi 
evropski mehanizem za odzivanje na 
zdravstvene razmere ter okrepijo 
zdravstvene agencije EU in zmogljivosti 
civilne zaščite, da bo pri opredelitvi in 
izvajanju vseh politik in dejavnosti Unije v 
središču skrb za javno zdravje, kot je 
zapisano v Pogodbi, in se bo za vse 
ustrezne politike pripravila sistematična 
ocena učinka na zdravje, posebna 
pozornost pa namenila zagotavljanju 
zdravstvenega varstva in oskrbe starejšim; 
poziva države članice, naj vsem zagotovijo 
dostop do visokokakovostnega in 
dostopnega zdravstvenega varstva, 
osredotočenega na ljudi, vključno z 
učinkovito in dobro financirano splošno 
preventivno oskrbo in spodbujanjem 
zdravja; pozdravlja dejstvo, da se je na 
področju zdravstvenega varstva proces 
evropskega semestra preusmeril z 
varčevanja na uspešnost sistema 
zdravstvenega varstva; poziva Komisijo, 
naj okrepi svoja prizadevanja za boj proti 
neenakostim na področju zdravja v državah 
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članicah EU in med njimi, pripravi skupne 
kazalnike in metodologije za spremljanje 
zdravja in uspešnosti sistemov 
zdravstvenega varstva z namenom 
zmanjšanja neenakosti ter prepoznavanja 
in prednostne obravnave področij, kjer so 
potrebne izboljšave in večje financiranje; 
meni, da bi morala Komisija oceniti 
učinkovitost ukrepov, da bi zmanjšala 
neenakosti na področju zdravja, ki so 
posledica politik, ob upoštevanju socialnih 
in ekonomskih dejavnikov ter okoljskega 
tveganja;
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