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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:

1. изтъква необходимостта от координиран подход, обхващащ редица области на 
политиката, за справяне със социалноикономическите причини, залегнали в 
основата на неравнопоставеността в здравеопазването;

2. изтъква, че неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС представлява 
съществено бреме за държавите-членки и техните системи на здравеопазване и че 
ефективното функциониране на вътрешния пазар може да допринесе за подобрения 
в тази област;

3. изтъква, че в рамките на вътрешния пазар физическата и финансова достъпност на 
фармацевтичното лечение следва да се разглежда като ключов аспект на 
неравнопоставеността в здравеопазването и, във връзка с това, призовава 
държавите-членки да гарантират правилното изпълнение на Директивата за 
прозрачност (89/105/ЕИО);

4. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че събирането на данни относно 
неравнопоставеността в здравеопазването се поделя между държавите-членски, и да 
насърчи националните участници да обменят техники, които представляват най-
добри практики;

5. признава, че Директивата относно трансграничното здравно обслужване 2008/0142 
(COD) е потенциално полезен инструмент за справяне с неравнопоставеността в 
здравеопазването;

6. настоятелно приканва държавите-членки към цялостно изпълнение на Директивата 
относно професионалните квалификации (2005/36/EО) и призовава Комисията да 
обмисли, дали да използва системата за информация относно вътрешния пазар и 
дали за професиите може да се включи механизъм за бързо предупреждение, 
подобен на механизма, прилаган за целите на Директивата за услугите 
(2006/123/ЕО);

7. твърди, че отворените, конкурентни и добре функциониращи пазари стимулират 
нововъведенията, инвестициите и изследванията в сектора на здравеопазването и 
могат да помогнат при определянето на ефективни модели на здравеопазване;

8. отбелязва, че осъществената работа в рамките на комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите по отношение на безопасността на продуктите и 
рекламирането им, наред с друго, помогна за предприемането на мерки по 
отношение на определени аспекти на неравнопоставеността в здравеопазването в 
ЕС.
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