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42. Europaparlamentet understryker 
behovet av att behandla sociala, 
ekonomiska och miljörelaterade 
bestämningsfaktorer för hälsa. Parlamentet 
efterlyser inrättandet av en europeisk 
hälsounion, stresstestning av EU:s hälso- 
och sjukvårdssystem, minimistandarder för 
hälso- och sjukvård av hög kvalitet, en 
europeisk mekanism för hälsoinsatser samt 
en förstärkning av EU:s hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och 
civilskyddskapacitet, allt på grundval av 
principerna om solidaritet, icke-
diskriminering, strategiskt oberoende och 
samarbete, som sätter folkhälsoaspekter i 
centrum för utformningen och 
genomförandet av all unionspolitik och alla 
unionsåtgärder, i enlighet med fördraget, 
med systematisk bedömning av 
hälsokonsekvenserna av all relevant politik 
och särskild tonvikt på tillhandahållandet 
av hälso- och sjukvård och behandling av 
äldre. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa tillgång till 
högkvalitativ personcentrerad och 
tillgänglig hälso- och sjukvård, inbegripet 
effektiv och resursstark allmän 
förebyggande vård och hälsofrämjande 
åtgärder för alla. Parlamentet välkomnar att 
fokus vad gäller hälso- och sjukvård inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen har flyttats från 
kostnadsbesparande åtgärder till en 
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inriktning på prestationer och hälsoresultat. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
öka sina insatser för att ta itu med 
ojämlikheter i hälsa mellan och inom EU:s 
medlemsstater, utveckla gemensamma 
indikatorer och metoder för att övervaka 
hälsan och resultaten i hälso- och 
sjukvårdssystemen i syfte att minska 
ojämlikheter, identifiera och prioritera 
områden som behöver förbättras och öka 
finansieringen. Parlamentet anser att 
kommissionen bör utvärdera hur effektiva 
de åtgärder varit som vidtagits för att 
minska ojämlikheter i hälsa som 
uppkommit till följd av politik mot sociala, 
ekonomiska och miljörelaterade 
riskfaktorer.
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