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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид членове 114 и 168 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС);

– като взе предвид Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично 
здравно обслужване1,

– като взе предвид доклада на Комисията от 21 септември 2011 г. до Европейския 
парламент и Съвета относно действието на Директива 2011/24/ЕС за упражняване 
на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване 
(COM(2018)0651),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 април 2018 г. относно 
въвеждането на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и 
грижите в контекста на цифровия единен пазар; предоставяне на правомощия на 
гражданите и изграждане на по-здраво общество (COM(2018)0233),

А. като има предвид, че съгласно член 20 от Директива 2011/24/ЕС Комисията се 
задължава да изготвя доклад за изпълнението относно действието на тази 
директива на всеки три години; като има предвид, че Комисията следва постоянно 
да оценява и редовно да представя информация за потоците пациенти, за 
административните, социалните и финансовите измерения на мобилността на 
пациентите и за функционирането на европейските референтни мрежи и 
националните органи за контакт;

Б. като има предвид, че на 21 септември 2018 г. Комисията представи доклад 
относно действието на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на 
пациентите при трансгранично здравно обслужване, от който се вижда, че голям 
брой държави членки не са приложили правилно директивата; като има предвид, 
че в здравните системи пред пациентите съществуват значителни пречки, които 
допълнително задълбочават фрагментарността на достъпа до здравни услуги;

В. като има предвид, че според проучване на Евробарометър от 2015 г. по-малко от 
20% от гражданите са запознати със своите права по отношение на 
трансграничното здравно обслужване; като има предвид, че се наблюдава малка 
промяна в степента на осведоменост от 2015 г. насам, както се вижда от бавното 
увеличение на броя на гражданите, които пътуват, за да получат здравно 
обслужване;

Г. като има предвид, че според доклада на Комисията от 21 септември 2018 г. 
относно действието на Директива 2011/24/ЕС, за гражданите все още е трудно да 
разберат как могат да използват правата си по отношение на трансграничното 

                                               
1 ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45.
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здравно обслужване; като има предвид, че е необходима допълнителна яснота и 
прозрачност относно условията, при които работят доставчиците на здравно 
обслужване, за да се осигури безопасна мобилност на пациентите;

Д. като има предвид, че в съобщението на Комисията от 25 април 2018 г. относно 
електронното здравеопазване се отбелязва, че системите за здравеопазване и за 
полагане на грижи изискват реформи и новаторски решения, за да станат по-
устойчиви, достъпни и ефективни; като има предвид, че поради това следва да се 
засили използването на нови технологии и цифрови инструменти, за да се 
подобри качеството и устойчивостта на здравните услуги;

1. отбелязва ползите от Директива 2011/24/ЕС за изясняване на правилата за 
трансгранично здравно обслужване и за гарантиране на достъп до безопасно и 
висококачествено трансгранично здравно обслужване в Съюза, както и за 
постигане на мобилност на пациентите в съответствие със съдебната практика на 
Съда на ЕС; изразява разочарование, че значителен брой държави членки не са 
изпълнили ефективно изискванията за гарантиране на правата на пациентите; 
поради това настоятелно призовава държавите членки да осигурят правилното ѝ 
изпълнение, като гарантират висока степен на защита на общественото здраве, 
която допринася за подобряване на здравето на гражданите, като същевременно 
се спазва принципът на свободно движение на хора в рамките на вътрешния 
пазар;

2. подчертава необходимостта от гарантиране на яснота и прозрачност по 
отношение на условията, при които действат доставчиците на здравно 
обслужване; подчертава значението за доставчиците на здравно обслужване и за 
специалистите в областта на здравеопазването да осигуряват професионална 
застраховка „гражданска отговорност“, както е предвидено в директиви 
2005/36/ЕО и 2011/24/ЕС, за да се подобри качеството на здравните услуги и да се 
увеличи защитата на пациентите;

3. призовава Комисията и държавите членки да въведат или да укрепят подходящ 
механизъм за подаване на жалби за пациенти, които търсят лечение в чужбина, в 
случай че правата им не са били зачетени;

4. призовава държавите членки да улеснят значително възстановяването на 
разходите за трансгранично здравно обслужване и да избягват неоправдани 
забавяния или ненужни и непропорционални ограничения; насърчава 
националните органи да не прилагат обременяващи изисквания, например 
предоставянето на ненужни допълнителни документи, придружени от заверен 
превод;

5. счита, че за безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар е важно да се 
отговори на бъдещите предизвикателства, и подчертава, че цифровизацията би 
могла да донесе добавена стойност за изпълнението на директивата; насърчава 
Комисията и държавите членки да се съсредоточат върху развитието в областта на 
цифровото здравеопазване и да разгледат нови инициативи, като електронните 
фактури, електронните рецепти или оперативно съвместимите и правилно 
функциониращи решения за електронно здравеопазване, които биха могли да 
гарантират безпроблемна мобилност на пациентите, като същевременно се 
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гарантира ефективна защита на личните данни чрез подходящи изисквания за 
сигурност и неприкосновеност на личния живот; настоятелно призовава 
Комисията и държавите членки да разгледат нерешените въпроси, свързани с 
взаимното признаване на медицинските рецепти между държавите членки, както 
и липсата на яснота относно възстановяването на разходите за телемедицина, при 
която медицинските консултации се предоставят от разстояние;

6. подчертава, че гражданите и по-специално пациентите, както и специалистите в 
сферата на здравното обслужване, които предоставят услуги в чужбина, срещат 
трудности при намирането и разбирането на информацията относно приложимите 
правила и процедури в други държави членки или не са запознати с правата си; 
подчертава значението за пациентите на наличността на всеобхватна, 
леснодостъпна и удобна за използване информация относно техните права и 
процедурите, разходите и ставките за възстановяване на разходите при 
трансграничното здравно обслужване в рамките на Директива 2011/24/ЕС;

7. призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки за повишаване 
на осведомеността на пациентите относно техните права, и по-специално да 
информират пациентите, в сътрудничество с организациите на пациенти, относно 
сложните практически и правни аспекти на медицинската информация по 
лесноразбираем начин, включително чрез разработване на насоки относно 
поетапните процедури за използване на трансгранични здравни услуги и чрез 
предоставяне на стандартизирани образци за всички видове формуляри, 
необходими за трансгранично здравно обслужване;

8. подчертава в това отношение ключовата роля на националните звена за контакт 
(НЗК) за предоставянето на информация на пациентите и специалистите относно 
техните права, както и относно процедурите, разходите и възстановяването на 
разходи, за да им се помогне да вземат добре информирани решения дали да 
търсят лечение, или да предоставят дадена услуга у дома или в чужбина и по този 
начин да спестят време и разходи; признава значението на предоставянето на 
подробна информация относно процедурите за подаване на жалби и уреждането 
на спорове по електронен път чрез НЗК; поради това призовава за разпределянето 
на подходящи ресурси, за да се гарантира правилното функциониране на НЗК и да 
се насърчи редовният обмен на информация между тях;

9. насърчава Комисията да поощрява по-голямо сътрудничество между органите на 
държавите членки като цяло, а не само чрез НЗК, и да оценява допълнително 
ползите от съществуващите инициативи за сътрудничество, особено в 
трансграничните региони, като гарантира достъп до безопасно, висококачествено 
и ефикасно здравно обслужване за гражданите;

10. отбелязва със задоволство положителното въздействие на инициативи като 
Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК), която се издава безплатно и 
позволява на всеки, който е осигурен или е обхванат от законоустановена 
социално-осигурителна схема, да получи медицинско лечение в друга държава 
членка безплатно или на намалена цена; подчертава значението на успешното 
сътрудничество между институциите с цел избягване на злоупотреби с ЕЗОК;

11. изразява съжаление, че мобилността на пациентите за планирано здравно 
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обслужване и особено за специализирани грижи в други държави членки 
продължава да бъде ниска поради липсата на яснота за пациентите в редица 
държави членки по отношение на леченията, подлежащи на предварително 
разрешение и включващи „нощувка“ и „високоспециализирани грижи“; 
настоятелно призовава държавите членки да изяснят и опростят режимите за 
предварително разрешение и припомня, че всяка система за предварително 
разрешение трябва да бъде недискриминационна, обоснована и пропорционална 
на преследваната цел и не може да представлява необоснована пречка за 
свободното движение на пациенти, водеща до невъзможност пациентите, 
страдащи от неравнопоставеност в здравеопазването между различните държави 
членки, да имат достъп до така необходимото специализирано лечение в други 
държави членки;

12. подчертава колко е важно да се разчита на сравними данни за мониторинг на 
изпълнението на директивата; отбелязва, че събирането на данни се различава 
значително в отделните държави членки; призовава Комисията да изготви и да 
съобщава публично целеви показатели и ключови показатели за качеството на 
здравното обслужване и мобилността на пациентите, за да се даде възможност за 
по-добри сравнения между държавите членки;

13. приветства намерението на Европейската сметна палата да извърши одит на 
ефективността на изпълнението на директивата и да проучи по-специално 
наблюдението и надзора от страна на Комисията на това изпълнение, 
постигнатите досега резултати при предоставянето на достъп до трансгранично 
здравно обслужване, както и ефективността на рамката за финансиране на ЕС по 
отношение на финансираните действия;

14. изтъква, че съгласно член 20 от Директива 2011/24/ЕС Комисията се задължава да 
изготвя доклад относно действието на тази директива на всеки три години; 
въпреки това настоятелно призовава Комисията да наблюдава постоянно 
ефективността и ефикасността на системите за здравеопазване, включително чрез 
извършване на картографиране на правата на пациентите в целия Съюз, с цел да 
се подпомогне изпълнението и прилагането на тези права, както и редовно да 
докладва на Парламента за това.
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