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Forslag til beslutning

Led 8 får følgende ordlyd:

- der henviser til traktatens artikel 152, stk. 5, som stadfæster subsidiaritetsprincippet inden 
for folkesundhedsområdet, og Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om 
anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, 
der flytter inden for Fællesskabet, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, (tekst udgår)

_____________________________________________________________________________

(Henvisningen til traktatens artikel 49 udgår, da den fremgår af første led)

Punkt 18 får følgende ordlyd:

18. anmoder om en klar definition af sundhedstjenester, således at anvendelsesområdet for 
fremtidig lovgivning præciseres og afgrænses klart; anmoder desuden om at få 
klargjort, hvilke elementer af et sundhedssystem der er relevante i denne forbindelse;

(Tilføjelsen er fra punkt 22, der er delvis identisk med punkt 18)

Punkt 22 udgår
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(Dette punkt er delvis identisk med punkt 18)

Punkt 38 får følgende ordlyd:

38. slår til lyd for, at man undersøger, hvordan det kan lade sig gøre aktivt at støtte og 
fremme bestræbelserne på at sikre en generel anvendelse af det europæiske 
sygesikringskort med et standardiseret sæt elektroniske patientdata for at forenkle 
procedurerne for EU-borgere, der modtager sundhedspleje i andre medlemsstater (tekst 
udgår); mener, at indehavere af dette kort selv bør bestemme, hvilke data kortet skal 
indeholde; ønsker - for at sikre den mest effektive anvendelse af dette system - at der 
vedtages europæiske sundhedsindikatorer; mener, at det af hensyn til patientsikkerheden 
er bydende nødvendigt at anspore de nationale myndigheder til at udveksle oplysninger 
om registrering af og disciplinære sager vedrørende udbydere af sundhedstjenester, der 
driver virksomhed på tværs af grænserne; mener, at det er hensigtsmæssigt at udvide det 
europæiske sygesikringskort (sygesikringsordningen) til at omfatte et internationalt 
dataudvekslingssystem vedrørende patientens forsikringsstatus;

(Den udgåede tekst er identisk med den tilsvarende tekst i punkt 39)

Punkt 47 udgår.

(Dette punkt er identisk med første sætning i punkt 51)

Punkt 53 udgår.

(Dette punkt er identisk med første sætning i punkt 51)

(Vedrører alle sprogversioner.)


