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JAVASLATOK

A Gazdasági és Szociális Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

Figyelembe véve, hogy:

A. mivel a támogató egészségügyi rendszerek az európai szociális modell alapelemei, és az 
közérdekű szociális és egészségügyi szolgáltatások közérdekű feladatot látnak el, ami 
jelentősen hozzájárul a társadalmi igazságossághoz és a szociális kohézióhoz,

B. mivel az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés az Európai Unió alapjogi chartájának 
35. cikkében megállapított alapvető jog, és a jó minőségű egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés mindenki számára történő egyenlő biztosítása a tagállamok közhatóságainak 
legfontosabb feladata,

C. mivel a szubszidiaritás elvével összhangban és az EK-Szerződés 152. cikkének (5) 
bekezdése értelmében a tagállamok felelősek az egészségügy megszervezéséért,

D. mivel minden uniós polgár jogosult arra, hogy egészségügyi ellátásban részesüljön,

E. mivel a jó egészségi állapotnak és az egészségvédelem magas fokának pozitív hatása van 
a munkahelyek védelmére és a polgárok jólétére, illetve nemzeti és európai szinten 
hozzájárul a nagyobb termelékenységhez és versenyképességhez,

F. mivel az egészségügyi ellátás ágazatának a nemzeti gazdaságokban betöltött szerepe 
stratégiailag fontos, tekintettel arra a nagy számú emberre, amelyet alkalmaz és a számos 
munkahely teremtésére irányuló potenciáljára, aminek köszönhetően a nemzeti 
gazdaságok számára is megnövekedett potenciált teremt,

G. mivel az egészségügyi ellátást hozzá kell igazítani az EU népességének változó 
szükségleteihez és jellemzőihez, és annak a megelőzés, az egészségvédelem és a jó 
egészségi állapot előmozdítása elvein kell alapulnia – mind fizikai, mind lelki értelemben 
–, valamint az egészséges életmód fiatal kortól történő támogatásán,

H. mivel a hatékony munkahelyi egészségvédelem és biztonság megelőzheti a munkahelyi 
baleseteket, gátolhatja a foglalkozási megbetegedések megjelenését, és csökkentheti a 
munkához kapcsolódó okokból tartósan fogyatékkal élő személyek számát,

I. mivel az EU egészségügyi stratégiáján belül több figyelmet kell szentelni az új 
technológiát használó hosszú távú gondoskodásnak, a krónikus betegségekben szenvedő 
személyek ellátásának és az otthoni egészségügyi ellátás idős és a fizikai vagy lelki 
fogyatékossággal élő emberek számára történő biztosításának, valamint az őket gondozó 
személyeknek nyújtott szolgáltatásoknak, és mivel ebben az összefüggésben szinergiákat 
kell keresni az egészségügyi szolgáltatások és a szociális szolgáltatások között,

J. mivel a gondozók egészségügyi rendszereinknek és társadalmunknak nélkülözhetetlen, ám 
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nagyrészt el nem ismert részei,

K. mivel az EU egészségügyi stratégiája, illetve a tagállamok között, valamint a tagállamok 
és a Bizottság között az egészségügyi szektorban politikai, adminisztratív, orvosi, oktatási, 
műszaki és tudományos szférában folytatott, határokon átnyúló együttműködés nem 
eredményezheti azt, hogy a szolidaritási rendszerek és az egészségügy területén ellátott 
közszolgáltatási feladat pénzügyi vagy szervezeti szempontból akadályokba ütközzön,

L. mivel sok tagállamban az egészségügyi szektor szolgáltatásai iránti megnövekedett 
kereslet sürgős szükségletet generál az iránt, hogy aktív lépések történjenek egészségügyi 
szakemberek toborzása és megtartása érdekében, illetve, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak 
az eltartottak fizetség nélküli gondozását biztosító rokonok és barátok támogatására,

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EU hozzáadott értéket teremthet egy sor határokon 
átnyúló szempontból, többek között az egészségügyben dolgozók mobilitása, az állami és 
magánszektor szervei közötti együttműködés, az áruk, szolgáltatások és betegek szabad 
mozgása terén;

2. megállapítja azonban, hogy annak érdekében, hogy az egész Európai Unióban elősegítsék 
az egészségügyi szakemberek mobilitását és biztosítsák a betegek biztonságát, a 
tagállamok és az egészségügyi szakemberekkel foglalkozó szabályozó szerveik közötti 
információcsere alapvető fontosságú;

3. meg van győződve, hogy a betegeket több joggal kell felruházni, és hogy ebben az 
összefüggésben információs stratégiákat kell kidolgozni annak érdekében, hogy a 
betegeket jogaikról és kötelezettségeikről tájékoztassák, beleértve az egészségügyi ellátás 
terén meglévő szabad mozgáshoz való jogukat, amely azon előírások hatálya alá tartozik, 
amelyek garantálják az ilyen típusú ellátást az egész EU-ban, illetve a nemzeti 
egészségügyi rendszerekkel való összhangot, ezáltal lehetővé téve a betegek számára, 
hogy egyre inkább aktív alanyokká váljanak, semmint, hogy az egészségügyi ellátás 
puszta tárgyai legyenek, és támogatva a személyes érettséget, amelynek köszönhetően a 
népességcsoportok megadhatják majd saját válaszaikat bizonyos egészségügyi 
szükségletekre, és ezekért aktív felelősséget vállalhatnak;

4. felhívja a Bizottságot, hogy ne hagyja figyelmen kívül a gondozók társadalomban 
betöltött szerepét, és felkéri a Bizottságot, hogy tegyen megfelelő intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a gondozók szerepet vállaljanak a politika jövőbeli kialakításában;

5. megállapítja, hogy annak érdekében, hogy a gondozók támogatást kapjanak a jövőbeli 
politikai kezdeményezésekben, a Bizottságnak naprakész adatokat és statisztikákat kell 
összeállítania a gondozókról;

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az EU egészségügyi stratégiája keretében 
törekedjenek a fogyatékosság fogalmának közös meghatározására vonatkozó 
iránymutatások kidolgozására – e fogalomba beletartozhatnak a krónikus vagy daganatos 
betegségben szenvedő személyek is –, és addig is azok a tagállamok, amelyek ezt eddig 
nem tették meg, a lehető leghamarabb cselekedjenek annak érdekében, hogy a 
fogyatékosságra vonatkozó nemzeti fogalmuk a krónikus vagy daganatos betegségben 
szenvedő személyekre is vonatkozzon;
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7. úgy véli, hogy az egészségügyi szakemberek képzését hozzá kell igazítani az 
egészségügyi ellátás dinamikájához, ami magában foglalja az egész életen át tartó tanulás 
elősegítését az egészségügyi szakemberek között, azért, hogy a legteljesebb mértékben 
profitálhassanak az információs és kommunikációs technológiai szektorban zajló 
fejlesztésekből, illetve az új orvosi, tudományos és technológiai fejlesztésekből, valamint 
az ilyen egész életen át tartó, lehetőleg az egész Európában elismert tanulás biztosítására 
irányuló stabil képzési struktúrák kifejlesztéséből; továbbá különös fontosságot tulajdonít 
a különböző szakemberek hozzájárulásával jellemezhető, számottevő képzési 
intézkedéseket folytató intézmények és egyetemek által tett kezdeményezéseknek, 
amelyek célja az egészségügyi intézkedések integrálási módszerének kifejlesztése, 
különös tekintettel a hosszú távú egészségügyi szükségletekre; rámutat továbbá, hogy az 
egészségügyi ágazatban javítani kell a munka- és egészségvédelmet, valamint a 
munkakörülményeket;

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az egészséghez való egyetemes jog 
garantálása érdekében biztosítsák a betegek hozzáférését az életmentő gyógyszerekhez, 
még ha azok drágák is;

9. az EU egészségügyi stratégiája keretében felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
bocsássanak egészségügyi és szociális szolgáltatási rendszert az egészségügyi 
szakemberek és nem hivatalos gondozók rendelkezésére, mivel támogatásuk jobb 
minőségű ellátást fog eredményezni;

10. úgy véli, hogy az Európai Uniónak további lépéseket kell tennie az egészségügyi 
dolgozók munkahelyi balesetekkel és sérülésekkel szembeni védelmére, amennyiben ezek 
szükségessége tudományos vagy orvosi szempontból igazolt; üdvözli a Bizottság abbéli 
szándékát, hogy 2008 végéig irányelvjavaslatot terjesszen elő a munkahelyi biológiai 
anyagokról szóló 2000/54/EK irányelv módosítására vonatkozóan, annak biztosítása 
érdekében, hogy az egészségügyi ágazatban dolgozó személyek védelmet kapjanak a 
tűszúrásos vagy más, éles orvosi eszközök által okozott sérülések eredményeként 
kialakuló fertőzésekkel szemben;

11. a stratégia keretében felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek többet a 
kórházban szerzett fertőzések – például a meticillinrezisztens Staphylococcus aureus 
(MRSA) – miatt az egészségügyi dolgozókat és betegeket érő jelentős veszély 
csökkentése érdekében, a bevált gyakorlatok jobb megosztása, például a hatékony szűrési 
programok végrehajtása, valamint a fertőzött betegek és egészségügyi dolgozók kötelező 
elkülönítése révén;

12. a stratégia keretében a bevált gyakorlatok hatékonyabb cseréjére szólít fel az Európai 
Unión belül az egészségügyi ellátás nyújtásának valamennyi területén, különösen a szűrési 
programokkal, valamint a súlyos betegségek, például a daganatos megbetegedés 
diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban, figyelmet fordítva azokra a legjobb 
gyakorlatokra is, amelyek révén a tagállamok sikeresen integrálták az egészségügyi és 
szociális szolgáltatásokat, hogy más tagállamok is tanulhassanak ezekből,

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a stratégia keretében egyrészt a tudományos 
és technológiai kutatás közötti szinergiákat aknázza ki tovább, különösen a jelenleg 
alulfinanszírozott orvosi területeken végzett újfajta kutatás tekintetében, másrészt az új 
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orvosi szektorok és terápiák fejlődését, hogy ezek a terápiák mindenki számára 
hozzáférhetővé váljanak, mivel rendkívül pozitív hatásuk lehet az uniós polgárok 
egészségi állapotára, valamint a rendszer hatékonyságának növelése szempontjából;

14. hangsúlyozza, hogy az egészség terén tett valamennyi közösségi fellépésnek a nemzeti 
egészségügyi rendszerekre nézve irányadó szolidaritás elvét kell követnie, biztosítva 
ezáltal a betegekkel kapcsolatos egyenlő bánásmódot; úgy véli, hogy az ellátáshoz való 
hozzáférést a kockázatok csoportosításán alapuló hatékony térítés révén kell garantálni.
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