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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til artikel 114 og 168 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 
om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser1,

– der henviser til Kommissionens rapport af 21. september 2018 om gennemførelsen af 
direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser (COM(2018)0651),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. april 2018 om at sætte gang i den 
digitale omstilling af sundhed og pleje i det digitale indre marked, give borgerne større 
indflydelse og opbygge et sundere samfund (COM(2018)0233),

A. der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 20 i direktiv 2011/24/EU er 
forpligtet til at forelægge en rapport om gennemførelsen af direktivet hvert tredje år; der 
henviser til, at Kommissionen løbende bør vurdere og regelmæssigt fremlægge 
oplysninger om patientstrømme, de administrative, sociale og finansielle dimensioner af 
patientmobilitet og funktionen af de europæiske netværk af referencecentre og nationale 
kontaktpunkter;

B. der henviser til, at Kommissionen den 21. september 2018 forelagde en rapport om 
gennemførelsen af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser, hvoraf det fremgår, at et stort antal 
medlemsstater ikke har gennemført direktivet korrekt; der henviser til, at 
sundhedssystemer lægger betydelige hindringer i vejen for patienter og bidrager 
yderligere til, at adgangen til sundhedsydelser fragmenteres;

C. der henviser til, at under 20 % af borgerne ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra 
2015 havde kendskab til deres rettigheder vedrørende grænseoverskridende 
sundhedsydelser; der henviser til, at der siden 2015 kun er sket få ændringer i graden af 
kendskab, hvilket fremgår af den langsomme stigning i antallet af borgere, der rejser for 
at modtage pleje;

D. der henviser til, at det i henhold til Kommissionens rapport af 21. september 2018 om 
gennemførelsen af direktiv 2011/24/EU fortsat er vanskeligt for borgerne at finde ud af, 
hvordan de kan udnytte deres rettigheder i forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser; der henviser til, at der er behov for yderligere klarhed og 
gennemsigtighed med hensyn til de betingelser, hvorunder sundhedstjenesteydere 
arbejder, så sikker patientmobilitet kan garanteres;

E. der henviser til, at det af Kommissionens meddelelse af 25. april 2018 om e-sundhed 

                                               
1 EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45.



PE623.966v02-00 4/8 AD\1169619DA.docx

DA

fremgår, at der er brug for reformer og innovative løsninger, så sundheds- og 
plejesystemerne kan blive mere modstandsdygtige, tilgængelige og effektive; der 
henviser til, at anvendelsen af nye teknologier og digitale værktøjer derfor bør styrkes, 
så kvaliteten og bæredygtigheden inden for sundhedsydelser forbedres;

1. noterer sig det fordelagtige i, at direktiv 2011/24/EU præciserer reglerne om 
grænseoverskridende sundhedsydelser og sikrer adgang til sikre grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i Unionen samt opnår patientmobilitet i 
overensstemmelse med Domstolens retspraksis; finder det skuffende, at et betydeligt 
antal medlemsstater ikke effektivt har gennemført kravene til sikring af 
patientrettigheder; opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til at sikre en korrekt 
gennemførelse af direktivet og sikre et højt beskyttelsesniveau af den offentlige 
sundhed, der bidrager til at forbedre borgernes sundhed, samtidig med at princippet om 
fri bevægelighed for personer på det indre marked overholdes;

2. understreger, at der er behov for at sikre klarhed om og gennemsigtighed i de 
betingelser, hvorunder sundhedstjenesteydere opererer; understreger, at det er vigtigt, at 
sundhedstjenesteydere og sundhedsprofessionelle har en erhvervsansvarsforsikring, jf. 
direktiv 2005/36/EF og 2011/24/EU, med henblik på at forbedre kvaliteten af 
sundhedsydelserne og øge patientbeskyttelsen;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre eller forbedre en passende 
klagemekanisme for patienter, der søger behandling i udlandet, i tilfælde af at deres 
rettigheder ikke er blevet overholdt;

4. opfordrer medlemsstaterne til at gøre godtgørelsen af udgifter til grænseoverskridende 
sundhedsydelser meget enklere og undgå unødige forsinkelser eller unødvendige og 
uforholdsmæssige begrænsninger; opfordrer de nationale myndigheder til ikke at stille 
byrdefulde krav såsom tilvejebringelse af unødvendig yderligere dokumentation 
ledsaget af bekræftede oversættelser;

5. mener, at det er afgørende for et velfungerende indre marked, at fremtidige udfordringer 
imødegås, og understreger, at digitalisering kan tilføre merværdi til gennemførelsen af 
direktivet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fokusere på udviklingen 
inden for digitale sundhedsydelser og undersøge nye initiativer såsom elektroniske 
fakturaer, elektroniske recepter eller interoperable og velfungerende e-
sundhedsløsninger, der kan sikre problemfri patientmobilitet, og samtidig sikre en 
effektiv beskyttelse af personoplysninger ved hjælp af passende krav om sikkerhed og 
privatlivets fred; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at tage 
fat på de resterende spørgsmål om gensidig anerkendelse af recepter mellem 
medlemsstater samt den manglende klarhed med hensyn til godtgørelse af telemedicin, 
hvor der tilbydes lægekonsultationer på afstand;

6. understreger, at borgere, især patienter, og sundhedsprofessionelle, der leverer 
tjenesteydelser i udlandet, enten har svært ved at finde og forstå oplysninger om de 
gældende regler og procedurer i andre medlemsstater eller ikke er klar over deres 
rettigheder; understreger, at det er vigtigt, at patienter har adgang til omfattende, 
lettilgængelige og brugervenlige oplysninger om deres rettigheder og procedurerne, 
omkostningerne og godtgørelsessatserne i forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser inden for rammerne af direktiv 2011/24/EU;
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7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at øge 
patienters kendskab til deres rettigheder og navnlig til i samarbejde med 
patientorganisationer at oplyse patienter på en letforståelig måde om de komplekse 
praktiske og juridiske aspekter af lægelige oplysninger, herunder ved at udarbejde 
retningslinjer for trinvise procedurer for brugen af grænseoverskridende 
sundhedsydelser og ved at stille standardiserede modeller til alle den slags blanketter, 
der er brug for ved grænseoverskridende sundhedsydelser, til rådighed;

8. fremhæver i denne forbindelse den centrale rolle, som de nationale kontaktpunkter 
(NCP'er) spiller med hensyn til at oplyse patienter og fagfolk om deres rettigheder og 
om procedurer, udgifter og godtgørelser, med henblik på at hjælpe dem med at træffe 
velinformerede beslutninger om, hvorvidt de vil søge behandling eller levere en 
tjenesteydelse i hjemlandet eller udlandet, og så de dermed kan spare tid og 
omkostninger; anerkender, at det er vigtigt at give detaljerede oplysninger om 
klageprocedurer og bilæggelse af tvister ved hjælp af elektroniske midler gennem de 
nationale kontaktpunkter; opfordrer derfor til, at der afsættes passende ressourcer til at 
sikre, at de nationale kontaktpunkter fungerer korrekt, og til at fremme en regelmæssig 
udveksling af oplysninger mellem dem;

9. opfordrer Kommissionen til at fremme øget samarbejde mellem medlemsstaternes 
myndigheder generelt og ikke kun gennem de nationale kontaktpunkter og til yderligere 
at vurdere fordelene ved de eksisterende samarbejdsinitiativer, især i 
grænseoverskridende regioner, således at borgerne sikres adgang til sikre og effektive 
sundhedsydelser af høj kvalitet;

10. bemærker med tilfredshed den positive virkning af initiativer såsom det europæiske 
sygesikringskort, der udstedes gratis og giver alle, der er forsikret gennem eller omfattet 
af en lovbestemt social sikringsordning, mulighed for gratis eller til en lavere pris at få 
lægebehandling i en anden medlemsstat; understreger betydningen af et vellykket 
samarbejde mellem institutionerne for at undgå misbrug af det europæiske 
sygesikringskort;

11. beklager, at patientmobiliteten i forbindelse med planlagte sundhedsydelser og navnlig 
specialiseret behandling i andre medlemsstater fortsat er lav, fordi patienterne i en 
række medlemsstater ikke er klar over, hvilke behandlinger der kræver 
forhåndstilladelse, og hvad en "overnatning" og "højt specialiseret behandling" 
omfatter; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at præcisere og forenkle 
ordningerne med forhåndsgodkendelse og minder om, at enhver ordning med 
forhåndsgodkendelse skal være ikkediskriminerende, begrundet og stå i et rimeligt 
forhold til det tilstræbte mål og ikke må udgøre en ubegrundet hindring for den frie 
bevægelighed for patienter eller føre til, at patienter, der lider under sundhedsmæssige 
uligheder mellem de forskellige medlemsstater, ikke kan få adgang til hårdt tiltrængt 
specialbehandling i andre medlemsstater;

12. fremhæver, at det er vigtigt at basere sig på sammenlignelige data i forbindelse med 
overvågningen af gennemførelsen af direktivet; bemærker, at dataindsamlingen varierer 
betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat; opfordrer Kommissionen til at fastsætte og 
gøre benchmarks og nøgleindikatorer for kvaliteten af sundhedsydelserne og 
patientsikkerheden offentligt tilgængelige, så medlemsstaterne bedre kan 
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sammenlignes;

13. bifalder, at Revisionsretten har til hensigt at foretage en revision af effektiviteten af 
gennemførelsen af direktivet, og at den navnlig vil undersøge Kommissionens 
overvågning af og tilsyn med denne gennemførelse, de resultater, der hidtil er opnået i 
forbindelse med leveringen af grænseoverskridende sundhedsydelser, og effektiviteten 
af EU's finansieringsramme for så vidt angår de finansierede foranstaltninger;

14. påpeger, at Kommissionen i henhold til artikel 20 i direktiv 2011/24/EU er forpligtet til 
hvert tredje år at udarbejde en rapport om gennemførelsen af direktivet; opfordrer 
imidlertid indtrængende Kommissionen til løbende at overvåge sundhedssystemernes 
resultater og effektivitet, herunder ved at foretage en kortlægning af patientrettigheder i 
hele Unionen, med henblik på at støtte gennemførelsen og håndhævelsen af disse 
rettigheder og til regelmæssigt at rapportere til Parlamentet derom;
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