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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar behovet av ett samordnat angreppssätt inom många 
politikområden för att ta itu med de underliggande socioekonomiska orsakerna till 
ojämlikhet i hälsa.

2. Europaparlamentet betonar att ojämlikhet i hälsa inom EU utgör en avsevärd belastning
för medlemsstaterna och deras hälso- och sjukvårdssystem och att en effektivt fungerande 
inre marknad kan bidra till förbättringar på detta område.

3. På den inre marknaden bör tillgänglig och överkomlig läkemedelsbehandling ses som en 
nyckelaspekt när det gäller ojämlikhet i hälsa. I detta avseende uppmanar 
Europaparlamentet medlemsstaterna att se till att insynsdirektivet (direktiv 89/105/EEG) 
genomförs på ett korrekt sätt.

4. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att se till att insamlade uppgifter 
om ojämlikhet i hälsa delas mellan medlemsstaterna och att uppmuntra nationella 
intressenter att aktivt utbyta teknik som utgör bästa praxis.

5. Europaparlamentet menar att direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
(2008/0142(COD)) är ett potentiellt användbart verktyg för att ta itu med ojämlikhet i 
hälsa.

6. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att fullt ut genomföra direktivet 
om yrkeskvalifikationer (direktiv 2005/36/EG) och uppmanar kommissionen att fortsätta 
överväga om man ska använda sig av informationssystemet för den inre marknaden (IMI) 
och om man skulle kunna infoga en varningsmekanism liknande den som används i fråga 
om tjänstedirektivet (direktiv 2006/123/EG) med avseende på yrkeskategorierna.

7. Europaparlamentet anser att öppna, konkurrenskraftiga och välfungerande marknader 
stimulerar till innovation, investeringar och forskning på hälso- och sjukvårdsområdet 
samt kan bidra till att ringa in effektiva modeller för hälso- och sjukvård.

8. Europaparlamentet noterar att det arbete som redan gjorts i utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd, bland annat på områdena produktsäkerhet och reklam, 
har bidragit till att man tagit itu med vissa aspekter när det gäller ojämlikhet i hälsa i EU.


