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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla konieczność wypracowania skoordynowanego podejścia w różnych obszarach 
polityki, które odnosiłoby się do społeczno-ekonomicznych przyczyn leżących u podstaw 
nierówności zdrowotnych;

2. podkreśla, że nierówności zdrowotne w UE stanowią znaczne obciążenie dla państw 
członkowskich i dla obowiązujących w tych państwach systemów opieki zdrowotnej, 
a także, że skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego może przyczynić się do 
poprawy sytuacji w tym obszarze;

3. podkreśla, że dostępność i przystępność leczenia farmakologicznego na rynku 
wewnętrznym należy uznać za kluczowy aspekt nierówności zdrowotnych, i w związku 
z tym wzywa państwa członkowskie, aby zapewniły prawidłowe wdrażanie dyrektywy 
w sprawie przejrzystości (89/105/EWG);

4. wzywa Komisję do zagwarantowania, że dane dotyczące nierówności zdrowotnych będą 
przekazywane państwom członkowskim, a także do zachęcenia zainteresowanych 
podmiotów krajowych do aktywnej wymiany najlepszych technik;

5. uznaje dyrektywę w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej 2008/0142 (COD) za 
potencjalnie przydatne narzędzie odnoszące się do nierówności zdrowotnych;

6. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych (2005/36/WE) i zwraca się do Komisji, aby ponownie 
rozważyła możliwość wykorzystania systemu IMI oraz zastanowiła się, czy mechanizm 
ostrzegania podobny do mechanizmu funkcjonującego na mocy dyrektywy usługowej 
(2006/123/WE) może zostać zastosowany w przypadku zawodów;

7. wyraża przekonanie, że otwarte, konkurencyjne i dobrze funkcjonujące rynki pobudzają 
innowacje, inwestycje i badania w sektorze opieki zdrowotnej i mogą pomóc w określeniu 
skutecznych modeli opieki zdrowotnej;

8. zauważa, że praca, którą wykonano w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, m.in. w zakresie bezpieczeństwa produktów oraz reklamy, pomogła 
w rozwiązaniu pewnych aspektów dotyczących nierówności zdrowotnej w UE.


