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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na článoky 114 a 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 
o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti1,

– so zreteľom na správu Komisie z 21. septembra 2018 o fungovaní smernice 2011/24/EÚ 
o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 
(COM(2018)0651),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o uľahčovaní digitálnej transformácie zdravotnej a 
inej starostlivosti na digitálnom jednotnom trhu z 25. apríla 2018, posilňovanie 
postavenia občanov a budovanie zdravšej spoločnosti (COM(2018)0233),

A. keďže podľa článku 20 smernice 2011/24/EÚ je Komisia povinná každé tri roky 
predložiť správu o fungovaní tejto smernice; keďže Komisia by mala neustále 
vyhodnocovať a pravidelne predkladať informácie o tokoch pacientov, o 
administratívnych, sociálnych a finančných rozmeroch mobility pacientov a o 
fungovaní európskych referenčných sietí a národných kontaktných miest;

B. keďže 21. septembra 2018 Komisia predložila správu o fungovaní smernice 
2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, z 
ktorej vyplýva, že veľký počet členských štátov smernicu riadne nevykonáva; keďže v 
zdravotných systémoch existujú výrazné prekážky pre pacientov, ktoré ešte viac 
prehlbujú fragmentáciu v oblasti prístupu k službám zdravotnej starostlivosti;

C. keďže podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2015 si bolo menej ako 20 % občanov 
vedomých svojich práv týkajúcich sa cezhraničnej zdravotnej starostlivosti; keďže od 
roku 2015 došlo len k malej zmene v úrovni informovanosti, o čom svedčí pomalý 
nárast počtu občanov, ktorí cestujú za zdravotnou starostlivosťou;

D. keďže podľa správy Komisie z 21. septembra 2018 o fungovaní smernice 2011/24/EÚ 
je pre občanov naďalej ťažké zistiť, ako môžu využívať svoje práva z hľadiska 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti; keďže je potrebné zvýšiť jasnosť a 
transparentnosť podmienok, za ktorých poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
vykonávajú svoju činnosť, aby sa zaručila bezpečná mobilita pacientov;

E. keďže v oznámení Komisie z 25. apríla 2018 o elektronickom zdravotníctve sa uvádza, 
že systémy zdravotnej a inej starostlivosti si vyžadujú reformy a inovatívne riešenia, 
aby boli odolnejšie, prístupnejšie a účinnejšie; keďže by sa preto malo posilniť 
používanie nových technológií a digitálnych nástrojov na zvýšenie kvality a trvalej 
udržateľnosti služieb zdravotnej starostlivosti;

                                               
1 Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45.
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1. berie na vedomie prínos smernice 2011/24/EÚ pri objasňovaní pravidiel cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti a pri zabezpečovaní prístupu k bezpečnej a vysoko kvalitnej 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v Únii, ako aj pri umožňovaní mobility pacientov 
v súlade s judikatúrou Súdneho dvora; vyjadruje sklamanie nad tým, že značný počet 
členských štátov účinne nezaviedol požiadavky na zaručenie práv pacientov; naliehavo 
vyzýva členské štáty, aby preto zabezpečili jej riadne vykonávanie, čím sa zaručí 
vysoká úroveň ochrany verejného zdravia, ktorá prispeje k zlepšovaniu zdravia 
občanov, pričom sa bude rešpektovať zásada voľného pohybu osôb v rámci vnútorného 
trhu;

2. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť jasnosť a transparentnosť podmienok pôsobenia 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti; zdôrazňuje, že je dôležité, aby poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti a odborníci mali uzavreté poistenie profesijnej zodpovednosti 
za škodu, ako je stanovené v smerniciach 2005/36/ES a 2011/24/EÚ, s cieľom zlepšiť 
kvalitu zdravotníckych služieb a zvýšiť ochranu pacientov;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli alebo posilnili vhodný mechanizmus na 
podávanie sťažností pre pacientov, ktorí sa liečia v zahraničí, ak by ich práva neboli 
rešpektované;

4. vyzýva členské štáty, aby výrazne zjednodušili náhradu výdavkov na cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť a vyhli sa nenáležitým prieťahom alebo zbytočným a 
neprimeraným obmedzeniam; nabáda vnútroštátne orgány, aby neuplatňovali 
zaťažujúce požiadavky, ako je predloženie nepotrebných ďalších dokumentov spolu s 
úradnými prekladmi;

5. domnieva sa, že v záujme bezproblémového fungovania vnútorného trhu je nevyhnutné 
riešiť budúce výzvy a zdôrazňuje, že digitalizácia by mohla priniesť pridanú hodnotu k 
vykonávaniu smernice; nabáda Komisiu a členské štáty, aby sa zamerali na rozvoj v 
oblasti digitálnej zdravotnej starostlivosti a aby preskúmali nové iniciatívy, ako sú 
elektronické faktúry, elektronické predpisy alebo interoperabilné a riadne fungujúce 
riešenia elektronického zdravotníctva, ktoré by mohli zabezpečiť bezproblémovú 
mobilitu pacientov a zároveň zaručiť účinnú ochranu osobných údajov prostredníctvom 
primeraných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu súkromia; naliehavo vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili zostávajúce otázky týkajúce sa vzájomného 
uznávania lekárskych predpisov medzi členskými štátmi, ako aj nejasnosti, pokiaľ ide o 
náhradu výdavkov za telemedicínske služby, ktoré spočívajú v poskytovaní lekárskych 
konzultácií na diaľku;

6. poukazuje na to, že občania, a najmä pacienti, ako aj zdravotnícki pracovníci, ktorí 
poskytujú služby v zahraničí, majú buď ťažkosti pri vyhľadávaní a pochopení 
informácií o pravidlách a postupoch v iných členských štátoch, alebo o svojich právach 
ani nevedia; zdôrazňuje význam dostupnosti komplexného, ľahko dostupného a 
používateľsky ústretového informovania pacientov o ich právach a postupoch, 
nákladoch a sadzbách preplácaných úkonov a liekov v rámci cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti upravenej smernicou 2011/24/EÚ;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia s cieľom zvýšiť informovanosť 
pacientov o ich právach, a najmä informovať pacientov v spolupráci s organizáciami 
pacientov o zložitých praktických a právnych aspektoch lekárskych informácií 



AD\1169619SK.docx 5/8 PE623.966v02-00

SK

zrozumiteľným spôsobom, a to aj vypracovaním usmernení s podrobnými postupmi 
využívania služieb cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a poskytovaním 
štandardizovaných vzorov všetkých typov formulárov potrebných pri využívaní služieb 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti;

8. v tejto súvislosti zdôrazňuje kľúčovú úlohu národných kontaktných miest (NKM) pri 
poskytovaní informácií pre pacientov a odborníkov o ich právach a o postupoch, 
nákladoch a náhradách výdavkov s cieľom pomôcť im prijímať informované 
rozhodnutia o tom, či vyhľadať liečbu alebo poskytnúť službu doma alebo v zahraničí, a 
teda šetriť čas a náklady; uznáva dôležitosť poskytovania podrobných informácií o 
postupoch podávania sťažností a riešení sporov elektronicky prostredníctvom NKM; 
vyzýva preto na vyčlenenie primeraných zdrojov tak, aby sa zabezpečilo riadne 
fungovanie NKM a podporila pravidelná výmena informácií medzi nimi;

9. nabáda Komisiu, aby podporovala zvýšenú spoluprácu medzi orgánmi členských štátov 
vo všeobecnosti, a to nielen prostredníctvom NKM, a aby ďalej posúdila prínos 
existujúcich iniciatív pre spoluprácu, a to najmä v cezhraničných regiónoch, a zaručila 
tým prístup občanov k bezpečnej, kvalitnej a účinnej zdravotnej starostlivosti;

10. s uspokojením konštatuje pozitívny vplyv iniciatív, ako je európsky preukaz 
zdravotného poistenia (EPZP), ktorý sa vydáva bezplatne a umožňuje každému, kto je 
poistený alebo na koho sa vzťahuje zákonný systém sociálneho zabezpečenia, aby bol 
lekársky ošetrený v inom členskom štáte bezplatne alebo za zníženú cenu; zdôrazňuje 
význam úspešnej spolupráce medzi inštitúciami pri zabraňovaní zneužívania EPZP;

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že mobilita pacientov v prípade plánovanej zdravotnej 
starostlivosti, a to najmä špecializovanej starostlivosti, v iných členských štátoch je aj 
naďalej nízka z dôvodu nejasností pre pacientov vo viacerých členských štátoch, pokiaľ 
ide o liečbu, ktorá je podmienená predchádzajúcim schválením a ktorá zahŕňa 
prenocovanie a vysoko špecializovanú starostlivosť; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby objasnili a zjednodušili režimy predchádzajúceho schvaľovania, a pripomína, že 
akýkoľvek systém predchádzajúceho schvaľovania musí byť nediskriminačný, 
odôvodnený a primeraný z hľadiska sledovaného cieľa a nesmie predstavovať 
neodôvodnenú prekážku pre voľný pohyb pacientov, ktorá by viedla k tomu, aby 
pacienti trpiaci rozdielmi v zdravotných systémoch rôznych členských štátov nemali 
prístup k potrebnému špecializovanému ošetreniu v iných členských štátoch;

12. zdôrazňuje, že pri monitorovaní vykonávania smernice je dôležité spoliehať sa na 
porovnateľné údaje; poznamenáva, že zber údajov sa v jednotlivých členských štátov 
výrazne líši; vyzýva Komisiu, aby zaviedla a zverejnila referenčné hodnoty a kľúčové 
ukazovatele kvality zdravotnej starostlivosti a mobility pacientov s cieľom umožniť 
lepšie porovnanie medzi členskými štátmi;

13. víta zámer Európskeho dvora audítorov uskutočniť audit účinnosti vykonávania 
smernice a preskúmať najmä monitorovanie a dohľad Komisie nad týmto vykonávaním, 
doteraz dosiahnuté výsledky pri poskytovaní cezhraničného prístupu k zdravotnej 
starostlivosti a efektívnosť rámca financovania EÚ, pokiaľ ide o financované akcie;

14. zdôrazňuje, že podľa článku 20 smernice 2011/24/EÚ je Komisia povinná každé tri roky 
vypracovať správu o fungovaní tejto smernice; naliehavo vyzýva Komisiu, aby neustále 
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monitorovala výkonnosť a efektívnosť systémov zdravotnej starostlivosti, a to aj 
mapovaním uplatňovania práv pacientov v celej Únii s cieľom podporiť vykonávanie a 
presadzovanie týchto práv a aby pravidelne informovala Parlament o výsledkoch.



AD\1169619SK.docx 7/8 PE623.966v02-00

SK

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia 22.11.2018

Výsledok záverečného hlasovania vo 
výbore

+:
–:
0:

27
2
1

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, 
Dennis de Jong, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław 
Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz 
White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Virginie Rozière, Christel 
Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, 
Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Julia Reda, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní

Salvatore Cicu, Mady Delvaux, Czesław Hoc, Jean Lambert, Juan 
Fernando López Aguilar, Anne-Marie Mineur



PE623.966v02-00 8/8 AD\1169619SK.docx

SK

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO

27 +

ALDE

ECR

EFDD

PPE

S&D

Verts/ALE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Czesław Hoc, Anneleen Van Bossuyt

Marco Zullo

Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva 
Maydell, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Sabine Verheyen

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Maria 
Grapini, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Virginie Rozière, Christel 
Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Jean Lambert, Julia Reda

2 -

GUE/NGL Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

1 0

EFDD Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Vysvetlenie použitých znakov
+ : hlasovali za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania


	1169619SK.docx

