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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad reikia koordinuoto požiūrio daugelyje politikos sričių siekiant išsiaiškinti 
pagrindines socialines ir ekonomines priežastis, dėl kurių atsiranda nelygybė sveikatos 
srityje;

2. pabrėžia, kad nelygybė sveikatos srityje ES yra didelė našta valstybėms narėms ir jų 
sveikatos priežiūros sistemoms ir kad veiksmingas vidaus rinkos veikimas gali prisidėti 
prie teigiamų pokyčių šioje srityje;

3. pabrėžia, kad vidaus rinkoje farmacijos procedūrų prieinamumas ir įperkamumas turėtų 
būti laikomi pagrindiniu nelygybės sveikatos srityje aspektu ir, atsižvelgdamas į tai, ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad Skaidrumo direktyva (89/105/EEB) būtų tinkamai 
įgyvendinta;

4. ragina Komisiją užtikrinti, kad duomenimis, surinktais nelygybės sveikatos srityje, būtų 
dalijamasi tarp valstybių narių ir skatinti nacionalines suinteresuotąsias šalis aktyviai 
keistis geriausios praktikos metodais;

5. pripažįsta tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvą 2008/0142 (COD) 
potencialiai naudinga priemone sprendžiant nelygybės sveikatos srityje klausimus;

6. ragina valstybes nares visiškai įgyvendinti Profesinių kvalifikacijų direktyvą 
(2005/36/EB) ir ragina Komisiją toliau nagrinėti, ar pasinaudoti VRI sistema, ar 
perspėjimo mechanizmas, panašus į tą, kuris taikomas pagal Paslaugų direktyvą 
(2006/123/EB) galėtų būti numatytas Profesinių kvalifikacijų direktyvai;

7. teigia, kad atvira, konkurencinga ir gerai veikianti rinka skatina naujoves, investicijas ir 
mokslinius tyrimus sveikatos priežiūros sektoriuje ir gali padėti nustatyti veiksmingus 
sveikatos priežiūros modelius;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitete atlikti darbai, 
susiję su, be kita ko, produkto sauga ir reklama, prisidėjo prie kovos su tam tikrais 
nelygybės sveikatos srityje ES aspektais.


