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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Respeitar a complementaridade entre mulheres e homens, aplicar o princípio da 
equidade

Quando o legislador intervém em matéria dos direitos dos doentes, é conveniente aplicar o 
princípio da equidade. Mulheres e homens são complementares. Ninguém contesta o facto 
de que as necessidades médicas se exprimem diferentemente por parte das mulheres e dos 
homens. À perenidade dos valores fundamentais comuns aos sistemas de saúde da UE,
adoptadas pelo Conselho no mês de Junho de 2006, a saber, a universalidade, o acesso a 
cuidados de saúde de qualidade, a equidade e a solidariedade, acrescenta-se o princípio da 
"equidade na saúde". Significa este que os homens e as mulheres devem ser tratadas da 
mesma forma, que têm necessidades comuns, ao mesmo tempo que as suas diferenças 
devem ser tratadas de forma equitativa.

A relatora insiste na necessidade da garantia do acesso aos sistemas de saúde pública no 
contexto transfronteiriço. Trata-se, muito naturalmente, da disponibilização dos cuidados de 
saúde na área da ginecologia e da obstetrícia e dos cuidados de saúde ligados à protecção
materna e infantil, em conformidade com a definição da Organização Mundial da Saúde na 
sua 56ª Assembleia Mundial da Saúde realizada em Alma Ata (Resolução A56/27)1.

A relatora salienta a sua preocupação, no seio da Comissão dos Direitos da Mulher e da 
Igualdade dos Géneros, com o tratamento do cancro da mama, que constitui hoje, na UE, a 
principal causa da morte das mulheres com idade compreendida entre os 35 e os 55 anos de 
idade. A prevenção, o rastreio mamográfico e o tratamento do cancro da mama e do cancro do 
colo do útero deveriam ser incluídos nas modalidades de reembolso dos cuidados de saúde 
transfronteiriços. As mesmas exigências devem igualmente impor-se para os homens, que 
também deveriam beneficiar de medidas de prevenção, rastreio e tratamento do cancro do 
pulmão, da próstata, do pâncreas e do testículo. É possível salvar a vida de numerosas 
mulheres/mães e homens/pais que padecem de cancro sem o saber, se o legislador não se 
opuser a uma cooperação transfronteiriça reforçada neste domínio e se os Estados-Membros 
se empenharem numa cooperação determinada neste domínio.

As modalidades de reembolso das despesas de tratamento e dos cuidados de saúde 
revelam as diferenças existentes entre os sexos. As seguradoras, os fundos mútuos e as 
caixas de assistência na doença deveriam pôr cobro a todas as formas de discriminação, 
mesmo ocultas, quando, por exemplo, se baseiam em factores de risco ligados a patologias
hereditárias ou genéticas. Deveriam igualmente pôr termo ao cálculo dos custos dos seguros 
de doença e dos prémios de seguros em função do sexo e em função da natureza do trabalho 
sujeito à indexação. Quanto ao cálculo dos custos e dos prémios, os órgãos competentes 
deveriam cessar quaisquer discriminações baseadas na natureza do trabalho indexado. Com 
efeito, verifica-se que um grande número de mulheres não integradas no mercado de trabalho 
oficial, mas que se investem noutras actividades, como, por exemplo, a animação de redes de 
solidariedade entre as gerações, a assistência à criança, a educação das crianças ou a tomada a 

                                               
1 (Conferência Internacional de Cuidados de Saúde Primários, Alma-Ata: 25º aniversário, relatório do 
Secretariado, Ponto da ordem do dia provisória 14.18, com data de 24 de Abril de 2003)
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cargo das pessoas idosas. Assim sendo, a relatora recorda a necessidade de calcular os custos 
e os prémios, nomeadamente para as mulheres, mais em termos de ciclo de vida.

A fim de evitar quaisquer discriminações entre pacientes com base na riqueza ou na 
nacionalidade, a relatora sugere que se utilize a experiência da Farmacopeia Europeia, 
instituição do Conselho da Europa com sede em Estrasburgo, que actua em favor de uma
circulação mais correcta dos medicamentos entre os seus membros, garantindo melhor a sua 
qualidade.

A aplicação dos cuidados de saúde transfronteiriços representa um imenso potencial
para a cooperação inter-regional. Esta articula-se de forma diferente em função da 
configuração geográfica dos antigos Estados-Membros (UE-15) relativamente aos novos
Estados-Membros (UE-12) e algumas constelações entre novos antigos Estados-Membros, 
nomeadamente na Europa Central. O desenvolvimento social e económico regional, que 
apresenta frequentemente disparidades, tem como corolário uma organização da saúde pública 
que também apresenta disparidades. Esta situação torna-se particularmente tangível nos 
pontos de encontro entre um antigo e um novo Estado-Membro. Consequentemente, os 
Estados-Membros devem adoptar todas as medidas susceptíveis de antecipar as consequências 
económicas e organizativas impostas aos profissionais da saúde, aos prestadores de cuidados 
de saúde e aos regimes de seguro de doença. Com efeito, é conveniente conciliar as 
exigências dos pacientes que beneficiam dos cuidados de saúde transfronteiriços com as 
obrigações do pessoal da saúde, que deve fazer face a uma nova percepção dos serviços de 
saúde em termos económicos. Assim, a saúde e os serviços conexos não podem ser 
entendidos em termos meramente económicos e sujeitos às regras da concorrência. Por outro 
lado, esta abordagem justifica que a base jurídica da presente directiva seja não só o artigo 
95.° do Tratado relativo ao estabelecimento e ao funcionamento do mercado interno, mas 
também o artigo 152.°, relativo à saúde pública. É da responsabilidade dos Estados-Membros 
garantir a perenidade do serviço público nacional de saúde e o acesso a esse serviço em 
condições de igualdade, bem como assegurar prioritariamente boas condições de saúde a 
todos os seus cidadãos. Os Estados-Membros continuam a responsáveis pelo seu cartão 
nacional de saúde.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta o Tratado que institui a – Tendo em conta o Tratado que institui a 
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Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
seu artigo 95.º, 

Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
seu artigo 152.º, 

Justificação

Uma directiva europeia relativa à aplicação dos direitos dos doentes em matéria de cuidados 
de saúde deve basear-se necessariamente no artigo 152.° TUE que estipula as políticas e 
acções da Comunidade no domínio da saúde pública.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Embora os cuidados de saúde 
transfronteiriços tenham vantagens para 
os pacientes, a presente directiva não se 
destina a promover os cuidados de saúde 
transfronteiriços como um objectivo em 
si.

Justificação

Todos os doentes têm direito a receber cuidados de saúde seguros e de qualidade nos seus 
próprios Estados-Membros. A maioria das pessoas deseja ser tratadas tão perto de casa 
quanto possível. Além disso, é essencial que os Estados-Membros garantam que os sistemas 
instituídos para oferecer e facilitar cuidados de saúde transfronteiriços não sejam 
desproporcionados em termos de dimensões e custos em relação ao nível de actividade 
transfronteiriça nem tenham consequências mais vastas e indesejadas para os sistemas 
nacionais de saúde no seu conjunto.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A presente directiva tem como 
objectivo estabelecer um quadro geral para 
a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade na Comunidade, e 
garantir a mobilidade dos doentes, a 
liberdade de prestação de cuidados de 

(8) A presente directiva tem como 
objectivo estabelecer regras para o 
reembolso das despesas dos cuidados de 
saúde prestados noutro Estado-Membro 
para os pacientes que decidem deslocar-se 
a outro Estado-Membro para aí receber 
cuidados de saúde, e possibilita a 
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saúde e um elevado nível de protecção da 
saúde, respeitando simultaneamente as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pela definição das prestações de segurança 
social no domínio da saúde e, em 
particular, as prestações de doença, e pela 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde e dos tratamentos médicos.

cooperação entre Estados-Membros no 
que se refere à avaliação das tecnologias 
da saúde, aos centros de referência e à 
saúde electrónica, no pleno respeito das 
competências nacionais em matéria de 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde, em conformidade com os 
princípios do acesso universal, da 
solidariedade, da acessibilidade em termos 
de preço, do acesso territorial equitativo e 
do controlo democrático. A presente 
directiva respeita inteiramente as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pelos cuidados de saúde, em 
conformidade com o Tratado, incluindo a 
definição das prestações de segurança 
social no domínio da saúde e, em 
particular, as prestações de doença, e pela 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde e dos tratamentos médicos.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Por exemplo, não se aplica a lares ou à 
assistência fornecida a pessoas idosas ou 
crianças por assistentes sociais, voluntários 
ou outros profissionais que não sejam 
profissionais de saúde.

(10) Para efeitos desta directiva, o conceito 
«cuidados de saúde transfronteiriços» 
abrange a utilização de cuidados de saúde 
num Estado-Membro diferente do 
Estado-Membro de residência dos 
pacientes que optam por viajar para outro 
Estado-Membro com o objectivo de aí 
receberem cuidados médicos.

– Utilização de cuidados de saúde noutro 
país (ou seja, a deslocação de um doente 
junto de um prestador de cuidados de 
saúde noutro país para efeitos de 
tratamento), facto que é referido como 
«mobilidade dos doentes»;
– Prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços (ou seja, prestação de 
serviços a partir do território de um 
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Estado-Membro para o território de outro 
Estado Membro), nomeadamente serviços 
de telemedicina, de diagnóstico e 
prescrição à distância, e laboratoriais;
– Presença permanente de um prestador 
de cuidados de saúde (ou seja, 
estabelecimento de um prestador de 
cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro) e
– Presença temporária de pessoas (ou 
seja, mobilidade dos profissionais de 
saúde, por exemplo ao deslocarem-se 
temporariamente para o Estado-Membro 
do doente para prestar serviços).

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Além disso, os doentes de outros 
Estados-Membros devem receber o mesmo 
tratamento que os doentes do 
Estado-Membro de tratamento e, de acordo 
com os princípios gerais de equidade e não 
discriminação, como consagrados no artigo 
21.º da Carta, não devem ser objecto de 
nenhuma forma de discriminação baseada 
no sexo, raça, cor, origem étnica ou social, 
características genéticas, língua, religião ou 
crença, convicções políticas ou outras, 
pertença a uma minoria nacional, riqueza, 
nascimento, incapacidade, idade ou 
orientação sexual. Os Estados-Membros 
podem tratar de modo diferente certos 
grupos de doentes apenas nos casos em que 
justifiquem essa divergência com base em 
razões médicas legítimas, nomeadamente a 
adopção de medidas específicas para as 
mulheres ou para certos grupos etários (p. 
ex., a vacinação gratuita das crianças ou 
das pessoas idosas). Além disso, uma vez 
que esta directiva respeita os direitos 

(13) Além disso, os doentes de outros 
Estados-Membros devem receber o mesmo 
tratamento que os doentes do 
Estado-Membro de tratamento e, de acordo 
com os princípios gerais de equidade e não 
discriminação, como consagrados no artigo 
21.º da Carta, não devem ser objecto de 
nenhuma forma de discriminação baseada 
no sexo, raça, cor, origem étnica ou social, 
características genéticas, língua, religião ou 
crença, convicções políticas ou outras, 
pertença a uma minoria nacional, riqueza, 
nascimento, incapacidade, idade ou 
orientação sexual. É, por conseguinte, 
conveniente exigir que os valores 
fundamentais comuns aos sistemas de 
saúde da União Europeia, adoptados pelo 
Conselho em Junho de 2006, 
nomeadamente a universalidade, o acesso 
a cuidados de saúde de elevada qualidade, 
a equidade e a solidariedade, sejam uma 
componente essencial da protecção social 
na Europa. Os Estados-Membros podem 
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fundamentais e os princípios consagrados, 
em particular, na Carta dos Direitos 
Fundamentais, tem de ser aplicada 
respeitando plenamente o direito à 
igualdade perante a lei e o princípio da não 
discriminação, em conformidade com os 
princípios gerais do direito, como 
consagrados nos artigos 20.º e 21.º da 
Carta. A presente directiva aplica-se sem 
prejuízo da Directiva 2000/43/CE do 
Conselho, de 29 de Junho de 2000, que 
aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, sem distinção 
de origem racial ou étnica, e outras 
directivas relativas à aplicação do artigo 
13.º do Tratado CE. Assim, a directiva 
prevê que os pacientes recebam os 
cuidados de saúde nas mesmas condições 
que os cidadãos nacionais do 
Estado-Membro de tratamento, incluindo 
em matéria de protecção contra a 
descriminação, em conformidade com o 
direito comunitário e a legislação do 
Estado-Membro de tratamento.

tratar de modo diferente certos grupos de 
doentes apenas nos casos em que 
justifiquem essa divergência com base em 
razões médicas legítimas, nomeadamente a 
adopção de medidas específicas para as 
mulheres ou para certos grupos etários (p. 
ex., a vacinação gratuita das crianças ou 
das pessoas idosas). Além disso, uma vez 
que esta directiva respeita os direitos 
fundamentais e os princípios consagrados, 
em particular, na Carta dos Direitos 
Fundamentais, tem de ser aplicada 
respeitando plenamente o direito à 
igualdade perante a lei e o princípio da não 
discriminação, em conformidade com os 
princípios gerais do direito, como 
consagrados nos artigos 20.º e 21.º da 
Carta. A presente directiva aplica-se sem 
prejuízo da Directiva 2000/43/CE do 
Conselho, de 29 de Junho de 2000, que 
aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, sem distinção 
de origem racial ou étnica, e outras 
directivas relativas à aplicação do artigo 
13.º do Tratado. Assim, a directiva prevê 
que os pacientes recebam os cuidados de 
saúde nas mesmas condições que os 
cidadãos nacionais do Estado-Membro de 
tratamento, incluindo em matéria de 
protecção contra a descriminação, em 
conformidade com o direito comunitário e 
a legislação do Estado-Membro de 
tratamento.

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Convém também frisar a 
necessidade de adoptar medidas 
específicas para garantir o acesso 
equitativo das mulheres aos sistemas de 
saúde pública. Trata-se não só do acesso 
a cuidados de saúde destinados a homens 
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e mulheres, como do acesso a cuidados 
ginecológicos e obstétricos, assistência 
médica, incluindo materna e infantil, de 
acordo com a definição de cuidados de 
saúde primários estabelecida pela 
Organização Mundial Saúde na sua 56.ª 
Assembleia Mundial de Saúde, em 24 de 
Abril de 20031. Todos os 
Estados-Membros devem respeitar o 
direito das mulheres à saúde sexual e 
reprodutiva.
________________

1 Relatório do Secretariado (A56/27) sobre a 
Conferência Internacional de Cuidados de 
Saúde Primários, Alma-Ata: Vigésimo quinto 
aniversário.

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) É conveniente salientar a 
necessidade de adoptar as medidas 
adequadas para garantir às mulheres o 
acesso equitativo aos sistemas de saúde 
pública e aos cuidados de saúde 
específicos, nomeadamente os cuidados de 
saúde gineco-obstétrica e genésica.

Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os doentes que procurem receber 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro 
em circunstâncias diferentes das previstas 
no âmbito da coordenação dos regimes de 
segurança social, estabelecida pelo 
Regulamento (CE) n.º 1408/71, também 

(21) Os doentes que procurem receber 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro 
em circunstâncias diferentes das previstas 
no âmbito da coordenação dos regimes de 
segurança social, estabelecida pelo 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71, também 
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devem poder beneficiar dos princípios de 
livre circulação dos serviços, em 
conformidade com o Tratado e com as 
disposições da presente directiva. Deve ser 
garantida a assunção dos custos desses 
cuidados de saúde aos doentes, num 
montante no mínimo equivalente ao do 
reembolso devido caso fossem prestados 
cuidados idênticos ou semelhantes no 
Estado-Membro de inscrição. Esta medida 
respeita plenamente a responsabilidade dos 
Estados-Membros pela determinação do 
nível de cobertura dos riscos de doença que 
pretendam garantir aos seus cidadãos e 
evita qualquer efeito significativo no 
financiamento dos sistemas nacionais de 
saúde. Contudo, os Estados-Membros 
podem prever disposições na sua legislação 
nacional, tendo em vista o reembolso dos 
custos dos tratamentos de acordo com as 
tarifas em vigor no Estado-Membro de 
tratamento, caso isso seja mais vantajoso 
para o doente. Tal pode suceder, em 
particular, com qualquer tratamento 
realizado através das redes europeias de 
referência, como referido no artigo 15.º 
desta directiva.

devem poder beneficiar dos princípios de 
livre circulação dos serviços, em 
conformidade com o Tratado e com as 
disposições da presente directiva. Deve ser 
garantida a assunção dos custos desses 
cuidados de saúde aos doentes, num 
montante no mínimo equivalente ao do 
reembolso devido caso fossem prestados 
cuidados idênticos ou semelhantes no 
Estado-Membro de inscrição. Esta medida 
respeita plenamente a responsabilidade dos 
Estados-Membros pela determinação do 
nível de cobertura dos riscos de doença que 
pretendam garantir aos seus cidadãos e 
evita qualquer efeito significativo no 
financiamento dos sistemas nacionais de 
saúde. Contudo, os Estados-Membros 
podem prever disposições na sua legislação 
nacional, tendo em vista o reembolso dos 
custos dos tratamentos de acordo com as 
tarifas em vigor no Estado-Membro de 
tratamento, caso isso seja mais vantajoso 
para o doente. Tal pode suceder, em 
particular, com qualquer tratamento 
realizado através das redes europeias de 
referência, como referido no artigo 15.º 
desta directiva e para os tratamentos no 
Estado-Membro de inscrição que 
dependam da obtenção, num prazo 
clinicamente aceitável, de cuidados 
hospitalares em situação de internamento.

Justificação

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi võrdse juurdepääsu tagamise põhimõte, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.
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Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os Estados-Membros podem aplicar 
condições gerais, critérios de elegibilidade 
e formalidades legais e administrativas à 
prestação de cuidados de saúde e ao 
reembolso dos custos respectivos, 
nomeadamente exigir a realização de uma 
consulta de clínica geral antes da consulta 
de especialidade ou antes da prestação de 
cuidados hospitalares, incluindo aos 
doentes que desejam obter cuidados de 
saúde noutro Estado-Membro, desde que 
essas condições sejam necessárias e 
proporcionadas ao seu objectivo, e não 
sejam discricionárias nem discriminatórias. 
Consequentemente, é necessário garantir 
que as referidas formalidades e condições 
gerais sejam aplicadas de uma forma 
objectiva, transparente e não 
discriminatória, sejam conhecidas 
previamente, assentem essencialmente em 
considerações médicas, não representem 
uma carga adicional para os doentes que 
procuram cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro (em comparação com os 
doentes que são tratados nos seus países de 
inscrição), e que as decisões necessárias 
sejam tomadas o mais rapidamente 
possível. Tal não prejudica o direito de os 
Estados-Membros estabelecerem critérios 
ou condições de autorização prévia para os 
pacientes que procuram cuidados de saúde 
no seu Estado-Membro de inscrição.

(28) Os Estados-Membros deverão aplicar 
condições gerais, critérios de elegibilidade 
e formalidades legais e administrativas à 
prestação de cuidados de saúde, ao 
reembolso dos custos respectivos e ao 
tratamento de acompanhamento pelo 
profissional de saúde do Estado-Membro 
de inscrição, nomeadamente exigir a 
realização de uma consulta de clínica geral 
antes da consulta de especialidade ou antes 
da prestação de cuidados hospitalares, 
incluindo aos doentes que desejam obter 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro, 
desde que essas condições sejam 
necessárias e proporcionadas ao seu 
objectivo, e não sejam discricionárias nem 
discriminatórias. Consequentemente, é 
necessário garantir que as referidas 
formalidades e condições gerais sejam 
aplicadas de uma forma objectiva, 
transparente e não discriminatória, sejam 
conhecidas previamente, assentem 
essencialmente em considerações médicas, 
não representem uma carga adicional nem 
para o profissional de saúde do 
Estado-Membro de inscrição, nem para os 
doentes que procuram cuidados de saúde 
noutro Estado-Membro (em comparação 
com os doentes que são tratados nos seus 
países de inscrição), e que as decisões 
necessárias sejam tomadas o mais 
rapidamente possível. Tal não prejudica o 
direito de os Estados-Membros 
estabelecerem critérios ou condições de 
autorização prévia para os pacientes que 
procuram cuidados de saúde no seu 
Estado-Membro de inscrição.

Justificação

Cumpre garantir que o custo do tratamento de acompanhamento após uma intervenção
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médica efectuada num outro Estado-Membro não origine custos adicionais para os 
profissionais de saúde no Estado-Membro de inscrição do doente, nomeadamente em caso de 
intervenção de urgência.

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Qualquer cuidado de saúde que não 
seja considerado «cuidado hospitalar», na 
acepção dada pela presente directiva, deve 
ser considerado «cuidado não hospitalar». 
À luz da jurisprudência do Tribunal de 
Justiça sobre a livre circulação dos serviços 
não deve ser exigida autorização prévia 
para o reembolso, pelo regime obrigatório 
de segurança social do Estado-Membro em 
que o doente está inscrito, dos cuidados 
não hospitalares recebidos noutro 
Estado-Membro. Desde que o reembolso 
desses cuidados se efectue nos limites da 
cobertura garantida pelo regime de seguro 
de doença do Estado-Membro de inscrição, 
a ausência de autorização prévia não 
prejudicará o equilíbrio financeiro dos 
regimes de segurança social.

(29) Qualquer cuidado de saúde que não 
seja considerado «cuidado hospitalar», na 
acepção dada pela presente directiva, deve 
ser considerado «cuidado não hospitalar». 
À luz da jurisprudência do Tribunal de 
Justiça sobre a livre circulação dos serviços 
não deve ser exigida autorização prévia 
para o reembolso, pelo regime obrigatório 
de segurança social do Estado-Membro em 
que o doente está inscrito, dos cuidados 
não hospitalares recebidos noutro 
Estado-Membro. Contudo, o 
Estado-Membro de inscrição deverá 
adoptar medidas para determinar 
previamente as modalidades e o 
reembolso do tratamento de 
acompanhamento pelos profissionais de 
saúde do Estado-Membro de inscrição, 
nomeadamente em caso de intervenção de 
urgência. Desde que o reembolso desses 
cuidados se efectue nos limites da 
cobertura garantida pelo regime de seguro 
de doença do Estado-Membro de inscrição, 
a ausência de autorização prévia não 
prejudicará o equilíbrio financeiro dos 
regimes de segurança social.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva estabelece um quadro 
geral para a prestação de cuidados de saúde 

A presente directiva estabelece regras para 
o reembolso das despesas com os cuidados 
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transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade.

de saúde recebidos noutro 
Estado-Membro pelos pacientes que 
decidem deslocar-se a outro 
Estado-Membro para aí receber cuidados 
de saúde, e possibilita a cooperação entre 
Estados-Membros no que se refere à 
avaliação das tecnologias da saúde, aos 
centros de referência e à saúde 
electrónica, no pleno respeito das 
competências nacionais em matéria de 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde, em conformidade com os 
princípios do acesso universal, da 
solidariedade, da acessibilidade em termos 
de preço, do acesso territorial equitativo e 
do controlo democrático.

Justificação

Esta alteração propõe uma maior especificação dos objectivos abrangidos pela presente 
directiva. É importante referir as responsabilidades dos Estados-Membros e os princípios 
que a política de saúde deve ter em conta no âmbito da presente directiva.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva aplica-se à prestação 
dos cuidados de saúde, independentemente 
da forma como sejam organizados, 
prestados ou financiados, abrangendo os 
cuidados de saúde públicos e privados.

A presente directiva aplica-se à prestação 
dos cuidados de saúde na acepção do seu 
artigo 4.°.
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Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «cuidados de saúde transfronteiriços»,  
os cuidados de saúde prestados num 
Estado-Membro que não seja o Estado em 
que o doente está segurado ou os cuidados 
de saúde prestados num Estado-Membro 
que não seja o Estado de residência, 
registo ou estabelecimento do prestador 
desses cuidados;

b) «cuidados de saúde transfronteiriços»,  
os cuidados de saúde prestados num 
Estado-Membro diferente daquele em que 
o doente está segurado;

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) as seguradoras, os fundos mútuos e 
as caixas de assistência na doença tomem 
medidas para pôr cobro a quaisquer 
formas de discriminação, mesmo oculta, 
baseada em factores de risco ligados a 
patologias hereditárias ou genéticas e 
deixem de calcular os custos de seguro de 
doença e os prémios em função do sexo e 
da natureza do trabalho, e para que os 
mecanismos aplicáveis em matéria de 
cálculo dos custos e dos prémios cessem 
todas as  discriminações, particularmente 
contra as mulheres;

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea g)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) se respeita a equidade na saúde, o 
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que significa que homens e mulheres 
devem ser tratados em condições de 
igualdade perante necessidades comuns, 
respeitando ao mesmo tempo as suas 
diferenças de forma equitativa.

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto na presente 
directiva, nomeadamente nos artigos 7.°, 
8.° e 9.°, o Estado-Membro de inscrição 
garantirá que as pessoas seguradas que se 
desloquem a outro Estado-Membro tendo 
em vista a realização de cuidados de saúde 
nesse Estado ou que pretendam receber 
cuidados de saúde prestados noutro 
Estado-Membro, não serão impedidas de 
beneficiar desses cuidados de saúde, 
quando os cuidados em causa estejam 
abrangidos pelas prestações previstas na 
legislação do Estado-Membro de inscrição 
a que a pessoa segurada tem direito. O 
Estado-Membro de inscrição reembolsará à 
pessoa segurada os custos que seriam 
pagos pelo seu regime obrigatório de 
segurança social, caso fossem prestados 
cuidados de saúde idênticos ou 
semelhantes no seu território. Em qualquer 
caso, compete ao Estado-Membro de 
inscrição determinar os cuidados de saúde 
a pagar, independentemente do local em 
que tenham sido prestados.

1. Sem prejuízo do disposto na presente 
directiva, nomeadamente nos artigos 7.°, 
8.° e 9.°, o Estado-Membro de inscrição 
garantirá que as pessoas seguradas que se 
desloquem a outro Estado-Membro tendo 
em vista a realização de cuidados de saúde 
nesse Estado ou que pretendam receber 
cuidados de saúde prestados noutro 
Estado-Membro, não serão impedidas de 
beneficiar desses cuidados de saúde, 
quando os cuidados em causa estejam 
abrangidos pelas prestações previstas na 
legislação do Estado-Membro de inscrição 
a que a pessoa segurada tem direito. O 
Estado-Membro de inscrição reembolsará 
os custos que seriam pagos pelo seu regime 
obrigatório de segurança social, caso 
fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no seu território. 
Em qualquer caso, compete ao 
Estado-Membro de inscrição determinar os 
cuidados de saúde a pagar, 
independentemente do local em que 
tenham sido prestados.

Justificação

A igualdade de acesso aos cuidados no estrangeiro pode ser comprometida pela necessidade 
de um paciente pagar primeiro os cuidados do seu próprio bolso antes de procurar obter 
reembolso. Os Estados-Membros de inscrição e de tratamento poderiam instaurar esquemas 
de reembolso rápido entre eles (pelo menos para os doentes economicamente desfavorecidos, 
senão para todos). Ao especificar que os custos serão reembolsados à pessoa segurada, esta 
possibilidade fica excluída.
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Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os custos dos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro serão 
reembolsados pelo Estado-Membro de 
inscrição, em conformidade com as 
disposições da presente directiva, num 
nível equivalente ao reembolso devido caso 
fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no 
Estado-Membro de inscrição, sem exceder 
contudo os custos reais dos cuidados de 
saúde recebidos.

2. Os custos dos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro serão 
reembolsados pelo Estado-Membro de 
inscrição, em conformidade com as 
disposições da presente directiva, num 
nível equivalente ao reembolso devido caso 
fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no 
Estado-Membro de inscrição, sem exceder 
contudo os custos reais dos cuidados de 
saúde recebidos. Sempre que o doente 
carecer urgentemente de cuidados 
hospitalares em situação de internamento 
que não possam ser garantidos no Estado-
Membro de inscrição num prazo 
clinicamente aceitável, o Estado-Membro 
de inscrição deve reembolsar a totalidade 
dos custos reais desses cuidados de saúde.

Justificação

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi põhimõte - võrdse juurdepääsu tagamisest, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.
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Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros Estados-
Membros as mesmas condições, critérios 
de elegibilidade e formalidades legais e 
administrativas para receber cuidados de 
saúde e o reembolso dos respectivos custos 
que seriam impostos a cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no seu território, 
na medida em que essas condições e 
formalidades não sejam discriminatórias, 
nem constituam um obstáculo à livre 
circulação das pessoas.

3. O Estado-Membro de inscrição pode
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros 
Estados-Membros as mesmas condições, 
critérios de elegibilidade e formalidades 
legais e administrativas para receber 
cuidados de saúde e o reembolso dos 
respectivos custos que seriam impostos a 
cuidados de saúde idênticos ou 
semelhantes no seu território, na medida 
em que essas condições e formalidades não 
sejam discriminatórias, nem constituam um 
obstáculo à livre circulação das pessoas, 
bens ou serviços, e na condição de 
garantir, primeiro, o acesso universal a 
cuidados de saúde para os seus cidadãos, 
especialmente, para as mulheres e as 
crianças.

Justificação

Na sequência do afluxo maciço de doentes provenientes de antigos 
Estados-Membros a estabelecimentos de saúde dos novos Estados-Membros, 
alguns estabelecimentos fazem a discriminação entre doentes. Este fenómeno é 
particularmente lesivo, na medida em que afecta a saúde de mulheres e crianças.

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros deverão dispor de 
um mecanismo para calcular os custos a 
reembolsar ao doente segurado pelo regime 
obrigatório de segurança social, relativos a 
cuidados de saúde recebidos noutro 
Estado-Membro. Esse mecanismo 
basear-se-á em critérios objectivos e não 

(Não se aplica à versão portuguesa). 
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discriminatórios, conhecidos previamente, 
e os custos reembolsados através deste 
mecanismo não poderão ser inferiores ao 
reembolso a que o doente teria direito caso 
fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no território do 
Estado-Membro de inscrição.

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos de reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro, em conformidade 
com a presente directiva, entende-se por 
«cuidados hospitalares»:

1. Para efeitos de reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro, em conformidade 
com a presente directiva, entende-se por 
"cuidados hospitalares" e "cuidados
especializados" os cuidados de saúde tal 
como definidos na legislação do 
Estado-Membro de inscrição, caso os 
cuidados requeiram o internamento do 
doente pelo menos por uma noite ou a 
utilização de equipamentos ou infra-
estruturas médicos altamente 
especializados e onerosos ou quando o 
tratamento implique um risco especial 
para o doente ou a população.

a) os cuidados de saúde que exigem o 
internamento do doente pelo menos por 
uma noite.
b) os cuidados de saúde, constantes de 
uma lista específica, que não requerem o 
internamento do doente pelo menos por 
uma noite. Essa lista incluirá 
unicamente:
– os cuidados de saúde que exigem um 
elevado nível de especialização e de 
investimento em infra-estruturas ou 
equipamentos médicos, ou
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– os cuidados de saúde que apresentam 
um risco especial para o doente ou a 
população.

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em qualquer caso, será concedida 
uma autorização prévia sempre que o 
paciente tiver necessidade de tratamento 
médico normalmente prestado pelo 
sistema de segurança social do 
Estado-Membro de inscrição e o 
tratamento não puder ser prestado no 
Estado-Membro de residência dentro de 
um prazo justificável do ponto de vista 
médico, nos termos do Regulamento 
(CEE) n. º 1408/71 e do  Regulamento 
(CE) n. º 883/2004.

Justificação

É importante salientar aqui os limites do alcance deste artigo resultantes da aplicação dos 
Regulamentos n.ºs 1408/71 e 883/2004.

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Estado-Membro de tratamento 
pode adoptar as medidas apropriadas para 
fazer face à afluência de doentes e para 
impedir que tal comprometa ou possa vir 
a comprometer o planeamento e a 
racionalização levados a cabo no sector 
hospitalar tendo em vista evitar a 
sobrecapacidade dos hospitais, o 
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desequilíbrio na prestação de cuidados 
hospitalares e o desperdício logístico e 
financeiro, e preservar serviços médicos e 
hospitalares equilibrados e acessíveis a 
todos, bem como a capacidade de 
tratamento e competência médica no 
território do Estado-Membro em causa. O 
Estado-Membro de tratamento abster-se-á 
de qualquer discriminação com base na 
nacionalidade e assegurará que as 
medidas restritivas da liberdade de 
circulação se limitem ao necessário e 
sejam proporcionadas. O Estado-Membro 
de tratamento comunicará estas medidas 
à Comissão.

Justificação

O artigo 5 º da presente directiva estabelece as responsabilidades dos Estados-Membros de 
tratamento no caso da prestação de cuidados de saúde transfronteiriços. Embora os meios de 
controlo dos fluxos de pacientes pelo Estado-Membro de inscrição se encontrem cobertos 
noutra disposição (artigo 8 º), a presente directiva mantém-se silenciosa quer no que diz 
respeito às possibilidades de os Estados-Membros de tratamento no que toca ao controlo de 
grandes afluxos de pacientes, que podem afectar seu sistema de saúde, quer no atinente às 
possibilidades de assumirem as suas responsabilidades na área da saúde.

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) da urgência do tratamento ou o 
procedimento clínico em questão;

Justificação

O facto de muitas situações clínicas não serem dolorosas, não implica que imponham, um 
tratamento ou uma intervenção urgente mediante procedimentos clínicos especiais.
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Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros de inscrição 
garantirão a existência de mecanismos para 
fornecer aos doentes, a seu pedido, 
informação sobre a prestação de cuidados 
de saúde nos outros Estados-Membros, e os 
termos e condições aplicáveis, incluindo 
em caso de danos causados pelos cuidados 
de saúde recebidos noutro Estado-Membro.

1. Os Estados-Membros de inscrição 
garantirão a existência de mecanismos para 
fornecer aos doentes, a seu pedido, 
informação sobre a prestação de cuidados 
de saúde nos outros Estados-Membros, e os 
termos e condições aplicáveis, incluindo 
em caso de danos causados pelos cuidados 
de saúde recebidos noutro Estado-Membro, 
as condições que autorizam um 
tratamento de acompanhamento pelos 
profissionais de saúde no Estado-Membro 
de inscrição, bem como o reembolso. Nas 
informações sobre cuidados 
transfronteiriços será feita uma clara 
distinção entre os direitos dos pacientes 
que lhes são conferidos pela presente 
directiva e os direitos que lhes assistem 
previstos nos regulamentos relativos à 
coordenação dos regimes de segurança 
social, referidos no n.º 1, alínea f), do 
artigo 3.º.

Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) facultar e divulgar informação aos 
doentes, em particular sobre os direitos 
relacionados com os cuidados de saúde 
transfronteiriços e as garantias de 
qualidade e segurança, a protecção dos 
dados pessoais, os procedimentos de 
reclamação e reparação disponíveis para os 
cuidados de saúde prestados noutro Estado-
Membro, e os termos e condições 
aplicáveis;

a) facultar e divulgar informação aos 
doentes e aos profissionais de saúde, em 
particular sobre os direitos dos doentes
relacionados com os cuidados de saúde 
transfronteiriços e as garantias de 
qualidade e segurança, a protecção dos 
dados pessoais, os procedimentos de 
reclamação e reparação disponíveis para os 
cuidados de saúde prestados noutro 
Estado-Membro, e os termos e condições 
aplicáveis;
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Justificação

Os profissionais da saúde são o primeiro ponto de contacto dos doentes e têm de estar 
informados sobre os direitos dos pacientes, a fim de os respeitar na íntegra e orientar, para 
que estes tenham todo o apoio de que necessitam.

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) ajudar os doentes a proteger os seus 
direitos e obter uma reparação apropriada 
em caso de danos causados pela utilização 
de cuidados de saúde noutro Estado-
Membro; em particular, o ponto de 
contacto nacional informará os doentes 
sobre as opções disponíveis para resolver 
qualquer litígio, ajudará a identificar o 
sistema extrajudicial de resolução de
litígios mais apropriado a cada caso e, se 
necessário, assistirá os doentes no 
acompanhamento dos litígios;

b) prestar informação sobre o 
procedimento a seguir em caso de 
reparação e prejuízo, ajudar os doentes a 
proteger os seus direitos e obter uma 
reparação apropriada em caso de danos 
causados pela utilização de cuidados de 
saúde noutro Estado-Membro; em 
particular, o ponto de contacto nacional 
informará os doentes sobre as opções 
disponíveis para resolver qualquer litígio, 
ajudará a identificar o sistema extrajudicial 
de resolução de litígios mais apropriado a 
cada caso e, se necessário, assistirá os 
doentes no acompanhamento dos litígios;

Justificação

A prestação de informação pelo Estado-Membro de tratamento sobre o procedimento a 
seguir em caso de reparação e prejuízo deve estar acessível nos pontos de contacto 
nacionais.

Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros facilitarão a 
cooperação no domínio da prestação de 
cuidados de saúde transfronteiriços aos 
níveis regional e local e através das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a prestação de cuidados de 

2. Os Estados-Membros facilitarão a 
cooperação no domínio da prestação de 
cuidados de saúde transfronteiriços aos 
níveis regional e local e a comunicação 
entre os prestadores de cuidados de saúde 
no estrangeiro e os prestadores 
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saúde transfronteiriços numa base 
temporária ou ad hoc e outras formas de 
cooperação transfronteiriça.

permanentes de cuidados de saúde no país 
de origem, bem como através das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a prestação de cuidados de 
saúde transfronteiriços numa base 
temporária ou ad hoc e outras formas de 
cooperação transfronteiriça.

Justificação

A continuidade dos cuidados é vital para a segurança dos doentes. Deve observar-se uma 
estreita cooperação entre as equipas médicas do país de origem dos doentes e as equipas 
médicas e de especialistas do país de tratamento, a fim de garantir a continuidade dos 
cuidados.
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