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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Europa-Parlamentet,

A. der henviser til, at omsorgsfulde sundhedssystemer er et væsentligt element i den 
europæiske sociale model, og social- og sundhedsydelser af almennyttig interesse 
varetager almennyttige opgaver, hvilket yder et stort bidrag til social retfærdighed og 
social samhørighed,

B. der henviser til, at sundhedspleje er en grundlæggende ret, som er fastsat i artikel 35 i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og sikring af lige adgang til 
sundhedspleje af høj kvalitet er en helt central opgave for medlemsstaternes offentlige 
myndigheder,

C. der henviser til, at medlemsstaterne er ansvarlige for organisering af sundhedsplejen i 
overensstemmelse med EF-traktatens artikel 152, stk. 5,

D. der henviser til, at alle EU-borgere har ret til at modtage sundhedspleje,

E. der henviser til, at et godt helbred og sundhedsbeskyttelse på et højt niveau har en positiv 
indvirkning på sikring af beskæftigelsen og borgernes velfærd og bidrager til øget
produktivitet og bedre konkurrenceevne på nationalt og på EU-plan,

F. der henviser til den strategiske betydning af sundhedssektoren i de nationale økonomier på 
grund af det store antal mennesker, som på nuværende tidspunkt er ansat i denne sektor, 
og dens enorme beskæftigelsespotentiale hvorfor den kan skabe et øget vækstpotentiale 
for nationale økonomier,

G. der henviser til, at sundhedspleje bør være tilpasset EU's befolknings ændrede behov og 
karakteristika, og bør være baseret på principper som forebyggelse, sundhedsbeskyttelse 
og fremme af en god sundhedstilstand – både fysisk og psykisk – og på at fremme en sund 
livsstil fra en tidlig alder,

H. der henviser til, at effektiv beskyttelse af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen kan 
forhindre erhvervsulykker, forebygge forekomsten af erhvervssygdomme og reducere 
antallet af personer, som er varigt handicappede af arbejdsmæssige årsager, 

I. der henviser til, at EU's sundhedsstrategi i højere grad bør fokuseres på langvarig pleje
med anvendelse af ny teknologi, pleje af mennesker med kroniske sygdomme, og
mulighed for, at ældre og mennesker med fysiske og psykiske handicap kan blive plejet i 
hjemmet samt støttemuligheder og faciliteter for dem, der plejer dem; der henviser til, at 
der i denne forbindelse bør skabes synergi mellem sundhedsvæsenet og sociale 
myndigheder,

J. der henviser til, at pleje udført af familiemedlemmer eller pårørende udgør en nødvendig, 
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men i vid udstrækning ikke-anerkendt del af vores sundhedssystem og samfund,

K. der henviser til, at EU's sundhedsstrategi og grænseoverskridende samarbejde mellem 
medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemsstaterne og Kommissionen i 
sundhedssektoren på det politiske, administrative, medicinske, uddannelsesmæssige, 
tekniske og videnskabelige område ikke må resultere i, at solidaritetsordninger og det
offentlige ansvar på sundhedsområdet undergraves økonomisk eller organisatorisk,

L. der henviser til, at den stigende efterspørgsel efter sundhedstjenesteydelser i mange 
medlemsstater skaber et presserende behov for at gøre en aktiv indsats for at ansætte og
holde på sundhedspersonale samt yde støttemuligheder og faciliteter til støtte for
familiemedlemmer og venner, som ubetalt plejer pårørende,

1. er enig med Kommissionen i, at EU kan skabe merværdi i en række grænseoverskridende 
aspekter, herunder sundhedspersonalets mobilitet, samarbejde mellem offentlige og 
private organer og den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og patienter;

2. bemærker imidlertid, at udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og deres 
forskellige tilsynsorganer for sundhedspersonale er af afgørende betydning for at øge 
sundhedspersonalets mobilitet og sikre patientsikkerhed i hele EU;

3. mener, at patienternes rettigheder skal styrkes, og at der i denne forbindelse bør opstilles 
informationsstrategier, så patienterne kan informeres tilstrækkeligt om deres rettigheder 
og pligter, herunder deres ret til fri bevægelighed med det formål at modtage
sundhedspleje, der svarer til de plejestandarder, der er garanteret i hele EU og er i 
overensstemmelse med de nationale sundhedssystemer, hvilket vil sætte dem i stand til i 
stigende grad at blive aktive individer i stedet for blot objekter, der skal have 
sundhedspleje og skabe den personlige modenhed, som vil gøre befolkningsgrupperne i 
stand til selv at kunne afhjælpe visse sundhedsbehov og påtage sig aktivt ansvar for disse; 

4. opfordrer Kommissionen til ikke at overse den rolle, som pleje udført af 
familiemedlemmer og pårørende spiller i samfundet, og anmoder Kommissionen om at 
træffe passende foranstaltninger til at sikre, at denne form for pleje kommer til at indgå i 
den kommende formulering af politikken;

5. bemærker, at Kommissionen med henblik på at støtte disse hjemmeplejere i kommende 
politiske initiativer bør udarbejde ajourførte oplysninger og statistikker om disse plejere;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til inden for rammerne af EU's 
sundhedsstrategi at arbejde hen mod udarbejdelsen af retningslinjer for en fælles 
definition af handicap, som kan omfatte personer med kroniske sygdomme eller kræft og, 
de medlemsstater, som endnu ikke har gjort det muligt for sådanne personer at blive 
omfattet af deres nationale definitioner af handicap, til at gøre dette hurtigst muligt;

7. mener, at sundhedspersonalets uddannelse bør tilpasses dynamikken i sundhedsplejen, og 
at dette forudsætter fremme af livslang læring for de ansatte, så de til fulde kan drage 
fordel af udviklingen i informations-, kommunikations- og teknologisektoren og den nye 
medicinske, videnskabelige og teknologiske udvikling, og endvidere forudsætter 
udviklingen af solide uddannelsesstrukturer, der kan muliggøre en sådan livslang læring
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med mulighed for anerkendelse i hele Europa; lægger endvidere særlig stor vægt på 
initiativer fra institutioner og universiteter, som med bidrag fra en række eksperter har 
gennemført omfattende uddannelseskurser med sigte på at udvikle en metode til 
integrering af sundhedsforanstaltninger, navnlig med hensyn til langsigtede 
sundhedsbehov; understreger endvidere, at arbejdsvilkårerne i sundhedssektoren, herunder 
beskyttelsen af arbejde og helbred, skal forbedres;

8. opfordrer medlemsstaterne til at garantere patienternes adgang til livsvigtige lægemidler, 
også selv om de er dyre, med henblik på at garantere retten til sundhed for alle;

9. anmoder medlemsstaterne om inden for rammerne af EU's sundhedsstrategi at indføre en 
ordning med sundhedsmæssig og social opbakning bag sundhedspersonale og uformelle 
plejere, idet støtte til disse vil medføre pleje af højere kvalitet;

10. mener, at Den Europæiske Union bør tage yderligere skridt til at beskytte sundhedsansatte 
mod ulykker og arbejdsskader, hvor der er videnskabeligt eller lægeligt belæg for et 
sådant behov; bifalder Kommissionens hensigt om i slutningen af 2008 at fremlægge et 
forslag til direktiv til ændring af direktiv 2000/54/EF om biologiske agenser under 
arbejdet med henblik på at sikre, at personer, der arbejder i sundhedssektoren, er beskyttet 
mod infektion som følge af kanylestik eller skader fra andre medicinske nåle;

11. opfordrer inden for strategiens rammer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre 
mere for at nedbringe den betydelige fare for at tilegne sig infektioner på hospitalet, f.eks. 
MRSA, som de ansatte i sundhedssektoren og patienterne er udsatte for ved at forbedre
udvekslingen af bedste praksis, for eksempel ved gennemførelse af effektive 
screeningsprogrammer samt ved obligatorisk isolering af inficerede patienter og 
sundhedsansatte;

12. kræver, inden for strategiens rammer, flere effektive udvekslinger af bedste praksis i Den 
Europæiske Union inden for alle områder af sundhedsplejen, navnlig i forbindelse med 
screeningsprogrammer samt diagnosticering og behandling af alvorlige sygdomme, som 
f.eks. kræft, men også til overvejelser af bedste praksis i tilfælde, hvor medlemsstaterne 
med succes har integreret sundheds- og socialydelser, så andre medlemsstater kan lære af 
dette;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til, inden for rammerne af strategien, 
yderligere at undersøge synergierne mellem på den ene side den videnskabelige og 
teknologiske forskning, navnlig med hensyn til nye forskningsmetoder på de medicinske 
områder, som på nuværende tidspunkt underfinansieres, og på den anden side udviklingen 
af nye medicinske sektorer og behandlingsformer, med henblik på at kunne give alle 
borgere adgang til disse behandlingsformer, da de kan have en meget positiv effekt på 
EU-borgernes sundhed, samt medvirke til at øge systemets effektivitet;

14. understreger, at enhver fællesskabsindsats på sundhedsområdet skal overholde 
solidaritetsprincippet, der gælder for de nationale sundhedssystemer, hvormed det sikres, 
at patienterne behandles lige; mener, at adgang til pleje skal garanteres gennem effektiv 
godtgørelse med udgangspunkt i en skadesforsikringspool.
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