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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że systemy opieki zdrowotnej stanowią zasadniczy element 
europejskiego modelu socjalnego oraz że usługi socjalne i zdrowotne świadczone w 
interesie ogólnym wypełniają zadania w interesie ogólnym, przyczyniając się w znacznym 
stopniu do zapewnienia sprawiedliwości społecznej i spójności społecznej,

B. mając na uwadze, że dostęp do opieki zdrowotnej stanowi jedno z praw podstawowych, 
które zapisane jest w art. 35 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a zapewnienie 
wszystkim obywatelom równego dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej jest 
jednym z kluczowych zadań władz publicznych państw członkowskich,

C. mając na uwadze, że zgodnie z zasadą pomocniczości i art. 152 ust. 5 Traktatu WE za 
organizację służby zdrowia odpowiedzialne są państwa członkowskie,

D. mając na uwadze, że wszyscy obywatele Unii są uprawnieni do otrzymania opieki 
zdrowotnej,

E. mając na uwadze, że dobry stan zdrowia i wysoki poziom ochrony zdrowia korzystnie 
wpływają na gwarancje zatrudnienia i na dobrobyt obywateli oraz przyczyniają się do 
wzrostu produktywności i konkurencyjności na szczeblu krajowym i szczeblu UE,

F. mając na uwadze strategiczne znaczenie sektora opieki zdrowotnej dla gospodarek 
krajowych, ze względu na wysoką liczbę zatrudnionych w nim obecnie osób oraz jego 
możliwości w zakresie tworzenia znacznej liczby nowych miejsc pracy, a tym samym 
zwiększenia potencjału wzrostu gospodarek krajowych,

G. mając na uwadze, że opieka zdrowotna powinna być dostosowana do zmieniających się 
potrzeb i cech ludności UE oraz że powinna opierać się na zasadach profilaktyki, ochrony 
zdrowia, promowania zdrowia - zarówno fizycznego, jak i psychicznego - i propagowania 
zdrowego trybu życia od najmłodszych lat,

H. mając na uwadze, że skuteczna ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy mogą uchronić 
przed wypadkami przy pracy, powstrzymać występowanie chorób zawodowych i 
zmniejszyć liczbę osób trwale niepełnosprawnych z powodów związanych z wykonywaną 
pracą,

I. mając na uwadze, że w strategii zdrowotnej UE więcej uwagi należy poświęcić opiece 
długoterminowej wykorzystującej nowe technologie, opiece nad osobami cierpiącymi na 
przewlekłe choroby oraz zapewnieniu domowej opieki zdrowotnej osobom starszym i 
osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną oraz usług dla osób 
sprawujących nad nimi opiekę, a także mając na uwadze, że w związku z tym należy 
dążyć do synergii między służbą zdrowia a służbami socjalnymi,
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J. mając na uwadze, że opiekunowie stanowią niezbędny, ale często niedoceniany, element 
systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa,

K. mając na uwadze, że strategia zdrowotna UE i zacieśnienie współpracy transgranicznej 
między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a Komisją w 
sektorze opieki zdrowotnej w sferze politycznej, administracyjnej, medycznej, 
oświatowej, technicznej i naukowej nie mogą prowadzić do osłabienia pod względem 
finansowym lub organizacyjnym systemów solidarnościowych i funkcji publicznych 
opieki zdrowotnej,

L. mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich rosnące zapotrzebowanie na 
usługi opieki zdrowotnej doprowadziło do zaistnienia pilnej potrzeby podjęcia aktywnych 
kroków w zakresie rekrutacji i zatrzymywania pracowników służby zdrowia, a także 
zapewnienia usług wspierających krewnych i przyjaciół świadczących nieodpłatną opiekę 
nad osobami niesamodzielnymi,

1. zgadza się z Komisją, że UE może stworzyć wartość dodaną w szeregu dziedzin o 
charakterze transgranicznym, takich jak mobilność pracowników służby zdrowia, 
współpraca między organami publicznymi i prywatnymi, czy swobodny przepływ 
towarów, usług i pacjentów;

2. zauważa jednak, że dla ułatwienia mobilności pracowników służby zdrowia i zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjentów w całej Unii Europejskiej podstawowe znaczenie ma wymiana 
informacji między państwami członkowskimi i między ich odpowiednimi organami 
regulacyjnymi ds. pracowników służby zdrowia;

3. jest przekonany, że należy wzmocnić pozycję pacjentów i że w związku z tym należy 
opracować strategie informacyjne w zakresie odpowiedniego informowania pacjentów o 
ich prawach i obowiązkach, także o ich prawie do swobodnego przemieszczania się celem 
uzyskania opieki zdrowotnej, podlegającej standardom gwarantowanym na obszarze całej 
UE i zgodnej z krajowymi systemami opieki zdrowotnej, tym samym umożliwiając w 
większym stopniu pacjentowi przeobrażenie się ze zwykłego przedmiotu opieki 
zdrowotnej w jej czynny podmiot oraz propagując dojrzałość osobistą, która sprawi, że 
pewne grupy ludności będą w stanie zacząć samodzielnie reagować na własne potrzeby 
zdrowotne i przyjmą za nie aktywną odpowiedzialność;

4. wzywa Komisję, aby nie pomijała roli, jaką opiekunowie spełniają w społeczeństwie i 
zwraca się do niej o podjęcie odpowiednich środków zapewniających włączenie 
opiekunów do formułowania polityki w przyszłości;

5. zauważa, że Komisja powinna zebrać aktualne dane i statystyki dotyczące opiekunów, aby 
wesprzeć ich w przyszłych inicjatywach politycznych;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby w ramach strategii zdrowotnej UE podjęły 
prace nad opracowaniem wytycznych dotyczących wspólnej definicji niepełnosprawności, 
która może obejmować osoby cierpiące na choroby chroniczne lub raka, a w międzyczasie 
– wytycznych wzywających państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, do 
podjęcia jak najszybszych działań w celu objęcia takich osób krajowymi definicjami 
niepełnosprawności;
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7. jest zdania, że szkolenie pracowników służby zdrowia powinno być dostosowane do 
dynamiki opieki zdrowotnej, co oznacza promowanie wśród pracowników służby zdrowia 
uczenia się przez całe życie, pozwalając im tym samym na pełne wykorzystanie postępów 
w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz najnowszych postępów 
w zakresie medycyny, nauki i technologii, jak również oznacza tworzenie stabilnych 
struktur szkoleniowych umożliwiających uczenie się przez całe życie, a także możliwość 
uznawania takiego wykształcenia w całej Europie; ponadto przywiązuje szczególne 
znaczenie inicjatywom instytucji i uniwersytetów, które prowadzą istotne kursy 
szkoleniowe charakteryzujące się udziałem szeregu ekspertów i mające na celu 
opracowanie metody integracji środków w dziedzinie zdrowia, zwłaszcza w odniesieniu 
do długoterminowych potrzeb zdrowotnych; podkreśla ponadto, że w sektorze opieki 
zdrowotnej należy poprawić ochronę pracy i zdrowia oraz warunki pracy;

8. wzywa państwa członkowskie, aby zapewniły pacjentom dostęp do leków ratujących 
życie, nawet jeśli są one kosztowne, w celu zagwarantowania powszechnego prawa do 
zdrowia;

9. zachęca państwa członkowskie, aby w ramach strategii zdrowotnej UE zapewniły system 
usług zdrowotnych i socjalnych dostępnych dla pracowników służby zdrowia i opiekunów 
nieformalnych, ponieważ udzielone im wsparcie prowadzić będzie do wyższej jakości 
świadczonej opieki;

10. jest przekonany, że Unia Europejska powinna poczynić dalsze kroki na rzecz ochrony 
pracowników służby zdrowia przed wypadkami i zranieniami w miejscu pracy, jeśli 
istnieją naukowe lub medyczne dowody świadczące o takiej potrzebie; z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji przedstawienia do końca 2008 r. wniosku dotyczącego 
dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2000/54/WE w sprawie czynników biologicznych w 
celu zagwarantowania, że osoby pracujące w sektorze opieki zdrowotnej są chronione 
przed infekcjami w wyniku ukłucia igłą lub zranienia innym ostrym narzędziem 
medycznym;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby w ramach strategii poczyniły większe 
wysiłki w celu zmniejszenia znacznego narażenia pracowników służby zdrowia i 
pacjentów na infekcje wewnątrzszpitalne, np. zakażenie MRSA - gronkowcem złocistym 
opornym na metycylinę, poprzez poprawę wymiany najlepszych wzorców, na przykład 
poprzez realizację skutecznych programów badań przesiewowych oraz poprzez 
obowiązek izolowania zakażonych pacjentów i pracowników służby zdrowia;

12. apeluje, aby w ramach strategii prowadzić na terytorium Unii Europejskiej skuteczniejszą 
wymianę najlepszych wzorców we wszystkich obszarach opieki zdrowotnej, w 
szczególności w zakresie programów badań przesiewowych oraz diagnozowania i 
leczenia poważnych chorób, takich jak rak, ale również w oparciu o najlepsze 
rozwiązania, w których państwom członkowskim udało się skutecznie połączyć usługi 
opieki zdrowotnej i socjalnej, tak aby inne państwa członkowskie mogły skorzystać z tych 
wzorców;

13. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zgłębienie, w ramach strategii, synergii 
między badaniami naukowymi i technologicznymi, zwłaszcza w zakresie nowych 
rodzajów badań w tych dziedzinach medycyny, które obecnie są niedofinansowane, z 
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jednej strony a rozwojem nowych sektorów medycyny i terapii z drugiej strony, aby 
umożliwić powszechny dostęp do tych terapii, jako że mogą one bardzo korzystnie 
wpłynąć na stan zdrowia obywateli Unii, poprzez podniesienie skuteczności systemu;

14. podkreśla, że każde działanie Wspólnoty w dziedzinie zdrowia musi być zgodne z zasadą 
solidarności, na której opierają się krajowe systemy zdrowia, zapewniając w ten sposób 
równe traktowanie pacjentów; uważa, że dostęp do opieki musi być gwarantowany 
poprzez realny zwrot wydatków na drodze mutualizacji ryzyk.
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