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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju členov 114 in 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 
2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu1,

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 21. septembra 2018 o izvajanju 
Direktive 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem 
varstvu (COM(2018)0651),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. aprila 2018 o omogočanju digitalne 
preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva na enotnem digitalnem trgu; krepitev 
vloge državljanov in oblikovanje bolj zdrave družbe (COM(2018)0233),

A. ker mora v skladu s členom 20 Direktive 2011/24/EU Komisija vsaka tri leta pripraviti 
poročilo o izvajanju te direktive; ker bi morala Komisija redno ocenjevati pretok 
pacientov, upravne, socialne in finančne vidike mobilnosti pacientov in delovanje 
evropskih referenčnih mrež in nacionalnih kontaktnih točk ter o tem redno zagotavljati 
informacije;

B. ker je Komisija 21. septembra 2018 predstavila poročilo o izvajanju Direktive 
2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, iz 
katerega je razvidno, da veliko držav članic te direktive ne izvaja ustrezno; ker so ovire, 
s katerimi se pacienti srečujejo v zdravstvenih sistemih, velike in še dodatno prispevajo 
k razdrobljenosti dostopa do storitev;

C. ker je raziskava Eurobarometer iz leta 2015 pokazala, da manj kot 20 % državljanov 
pozna svoje pravice v zvezi s čezmejnim zdravstvenim varstvom; ker se od leta 2015 
stopnja ozaveščenosti ni veliko spremenila, kar dokazuje počasno zviševanje števila 
državljanov, ki storitve iščejo čezmejno;

D. ker je poročilo Komisije z dne 21. septembra 2018 o izvajanju Direktive 2011/24/EU 
pokazalo, da državljani še vedno težko izvejo, kako lahko uveljavljajo svoje pravice 
glede čezmejnega zdravstvenega varstva; ker sta potrebni dodatna jasnost in preglednost 
glede pogojev, v katerih delujejo ponudniki zdravstvenih storitev, da bi zagotovili varno 
mobilnost pacientov;

E. ker Komisija v svojem sporočilu o e-zdravju z dne 25. aprila 2018 ugotavlja, da so v 
zdravstvenih sistemih in sistemih oskrbe potrebne reforme in inovativne rešitve, da bi ti 
sistemi lahko postali odpornejši, dostopnejši in učinkovitejši; ker je zato treba okrepiti 
rabo novih tehnologij in digitalnih orodij, da bi izboljšali kakovost in trajnost 
zdravstvenih storitev;

1. ugotavlja koristi Direktive 2011/24/EU pri pojasnjevanju pravil o čezmejnem 

                                               
1 UL L 88, 4.4.2011, str. 45.
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zdravstvenem varstvu in pri zagotavljanju dostopa do varnega in visokokakovostnega 
čezmejnega zdravstvenega varstva v Uniji ter za doseganje mobilnosti pacientov v 
skladu s sodno prakso Sodišča; izraža razočaranje nad dejstvom, da veliko držav članic 
zahtev glede zagotavljanja pravic pacientov ne izvaja učinkovito; zato poziva države 
članice, naj zagotavljajo pravilno izvajanje te direktive, ki pomeni jamstvo visoke ravni 
varovanja javnega zdravja, kar prispeva k izboljšanju zdravja državljanov ob 
spoštovanju načela prostega gibanja oseb na notranjem trgu;

2. poudarja potrebo po zagotavljanju jasnosti in preglednosti v zvezi s pogoji, pod katerimi 
delujejo izvajalci zdravstvenih dejavnosti; poudarja, da morajo imeti ponudniki 
zdravstvenih storitev in zdravstveni delavci zavarovanje poklicne odgovornosti, kot 
določata direktivi 2005/36/ES in 2011/24/EU, da bi izboljšali kakovost zdravstvenih 
storitev in povečali zaščito pacientov;

3. Komisijo in države članice poziva, naj vzpostavijo ali okrepijo ustrezen mehanizem 
pritožb za paciente, ki iščejo zdravljenje v tujini in se soočajo s kršenjem svojih pravic;

4. države članice poziva, naj bistveno poenostavijo povračilo stroškov čezmejnega 
zdravstvenega varstva ter preprečijo neupravičene zamude in nesorazmerne omejitve; 
nacionalne organe poziva, naj ne uporabljajo obremenjujočih zahtev, kot je zahteva po 
predložitvi nepotrebnih dodatnih dokumentov, ki jim morajo biti priloženi sodno 
overjeni prevodi;

5. meni, da je za nemoteno delovanje notranjega trga bistveno obvladati prihajajoče izzive, 
in poudarja, da bi lahko digitalizacija prinesla dodano vrednost za izvajanje te direktive; 
Komisijo in države članice spodbuja, naj se osredotočijo na napredek na področju 
digitalnega zdravstvenega varstva ter proučijo nove pobude, kot so elektronski računi, 
elektronski recepti ali interoperabilne in ustrezno delujoče rešitve na področju e-zdravja, 
ki bi lahko zagotovile nemoteno mobilnost pacientov, obenem pa bi lahko prek 
ustreznih zahtev glede varnosti in zasebnosti jamčile tudi učinkovito varstvo osebnih 
podatkov; Komisijo in države članice poziva, naj obravnavajo preostala vprašanja glede 
vzajemnega priznavanja receptov med državami članicami ter premajhno jasnost v zvezi 
s povračilom stroškov za telemedicino, pri kateri se zdravstvene storitve zagotavljajo na 
daljavo;

6. poudarja, da se državljani, zlasti pacienti, in zdravstveni delavci, ki ponujajo storitve v 
tujini, srečujejo s težavami pri iskanju in razumevanju informacij o veljavnih pravilih in 
postopkih v drugih državah članicah ali pa se ne zavedajo svojih pravic; poudarja 
pomen razpoložljivosti celovitega, enostavno dostopnega in uporabnikom prijaznega 
seznanjanja pacientov z njihovimi pravicami in postopki, stroški in stopnjami povračila 
stroškov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu v okviru Direktive 2011/24/EU;

7. Komisijo in države članice poziva, naj sprejmejo ukrepe za izboljšanje ozaveščenosti 
pacientov o njihovih pravicah ter zlasti naj v sodelovanju z organizacijami pacientov 
zagotovijo enostavno razumljivo obveščanje pacientov o zapletenih praktičnih in 
pravnih vidikih informacij na področju zdravstva, tudi s pripravo smernic o postopkih v 
več korakih za uporabo storitev čezmejnega zdravstvenega varstva in oblikovanjem 
standardiziranih predlog za vse vrste obrazcev, potrebnih v čezmejnem zdravstvenem 
varstvu;
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8. v zvezi s tem poudarja ključno vlogo nacionalnih kontaktnih točk pri posredovanju 
informacij pacientom ter strokovnim delavcem, in sicer glede pravic, pa tudi glede 
postopkov, stroškov in povračil, s čimer se jim pomaga sprejemati odločitve na podlagi 
informacij o tem, ali naj iščejo zdravljenje oziroma nudijo storitev doma ali v tujini in 
tako prihranijo čas in stroške; priznava pomen posredovanja podrobnih informacij glede 
postopkov pritožb in poravnave sporov z elektronskimi sredstvi prek nacionalnih 
kontaktih točk; zato poziva k razporeditvi ustreznih virov, da bi zagotovili ustrezno 
delovanje nacionalnih kontaktih točk ter spodbujali redno izmenjavo informacij med 
njimi;

9. spodbuja Komisijo, naj se zavzema za okrepljeno sodelovanje med organi držav članic 
na splošno, ne le prek nacionalnih kontaktnih točk, ter naj zlasti v čezmejnih regijah 
podrobneje oceni prednosti obstoječih pobud za sodelovanje, ki zagotavljajo dostop do 
varnega visokokakovostnega in učinkovitega zdravstvenega varstva za državljane;

10. z zadovoljstvom ugotavlja pozitiven učinek pobud, kot je evropska kartica 
zdravstvenega zavarovanja, ki se izdaja brezplačno in vsem, ki so zavarovani ali 
vključeni v zakonsko določen sistem socialne varnosti, zagotavlja brezplačno ali 
cenejšo zdravstveno oskrbo v drugi državi članici; poudarja, kako pomembno je 
uspešno sodelovanje med institucijami, da se prepreči nepravilna uporaba evropske 
kartice zdravstvenega zavarovanja;

11. obžaluje, da je mobilnost pacientov za načrtovano zdravstveno varstvo in zlasti 
specializirano oskrbo v drugih državah članicah še vedno na nizki ravni zaradi 
pomanjkanja jasnosti za paciente v več državah članicah glede zdravljenj, za katera je 
potrebna predhodna odobritev ter ki vključujejo prenočitev in visoko specializirano 
oskrbo; države članice poziva, naj pojasnijo in poenostavijo ureditve za predhodno 
odobritev ter opozarja, da mora biti vsak sistem predhodnih odobritev 
nediskriminatoren, upravičen in sorazmeren z zasledovanim ciljem ter ne sme 
predstavljati neupravičene ovire prostemu pretoku pacientov, saj bi pacientom, ki trpijo 
zaradi neenakosti na področju zdravstva v različnih državah članicah, to onemogočalo 
dostop do prepotrebnega specialističnega zdravljenja v drugih državah članicah;

12. poudarja, da je pomembno, da se za spremljanje uporabe direktive uporabljajo 
primerljivi podatki; ugotavlja, da se zbiranje podatkov med državami članicami 
bistveno razlikuje; priporoča Komisiji, naj vzpostavi in objavi merila uspešnosti ter 
ključne kazalnike za kakovost zdravstvenega varstva in mobilnost pacientov, da bi 
omogočila boljše primerjave med državami članicami;

13. pozdravlja namero Evropskega računskega sodišča, da izvede revizijo o učinkovitosti in 
izvajanju direktive ter zlasti da prouči, kako Komisija spremlja in nadzira njeno 
izvajanje, kakšni so doseženi rezultati pri zagotavljanju dostopa do čezmejnega 
zdravstvenega varstva ter ali je okvir financiranja EU v zvezi s financiranim ukrepom 
učinkovit;

14. poudarja, da mora v skladu s členom 20 Direktive 2011/24/EU Komisija vsaka tri leta 
pripraviti poročilo o izvajanju te direktive; Komisijo poziva, naj stalno spremlja 
rezultate in uspešnost sistemov zdravstvenega varstva, tudi s pregledom pravic 
pacientov po vsej Uniji, ter tako podpira izvajanje in uveljavljanje teh pravic, o tem pa 
redno poroča Parlamentu.
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