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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que os sistemas de saúde e de solidariedade representam um elemento 
essencial do modelo social europeu e que os serviços de saúde de interesse geral estão 
investidos de uma missão de interesse geral, prestando assim um contributo fundamental 
para a justiça e a coesão sociais,

B. Considerando que o acesso aos cuidados de saúde constitui um direito fundamental 
consagrado no artigo 35.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e que 
compete às autoridades públicas dos Estados-Membros a missão fundamental de garantir 
um acesso universal e equitativo a cuidados de saúde de elevada qualidade,

C. Considerando que, em conformidade com o princípio da subsidiariedade e nos termos do 
n.º 5 do artigo 152.º do Tratado CE, os Estados-Membros são responsáveis pela 
organização dos cuidados de saúde,

D. Considerando que todos os cidadãos da União dispõem do direito de ser tratados,

E. Considerando que uma boa saúde e um elevado nível de protecção da saúde têm reflexos 
positivos para garantir a segurança do emprego e o bem-estar dos cidadãos e contribuem 
para uma maior produtividade e competitividade a nível nacional e da UE,

F. Considerando que o sector da saúde tem uma importância estratégica nas economias 
nacionais, em virtude do elevado número de pessoas que emprega actualmente e do seu 
potencial de criação de numerosos postos de trabalho, potenciando assim um crescimento 
acrescido das economias nacionais,

G. Considerando que os cuidados de saúde devem adaptar-se à evolução das necessidades e 
características da população da UE, devendo basear-se nos princípios da prevenção, da 
protecção da saúde e da promoção de uma boa saúde, tanto física como mental, assim 
como no incentivo a estilos de vida saudáveis desde uma idade precoce,

H. Considerando que a protecção eficaz da saúde e da segurança no trabalho pode evitar 
acidentes laborais, impedir a ocorrência de doenças profissionais e reduzir o número de 
pessoas com invalidez permanente por razões profissionais,

I. Considerando que, no âmbito da estratégia da UE para o sector da saúde, deve ser prestada 
maior atenção à assistência a longo prazo com recurso às novas tecnologias, aos cuidados 
prestados às pessoas que sofrem de doenças crónicas, à prestação de cuidados no 
domicílio a idosos e pessoas portadoras de deficiência física ou mental e de serviços aos 
que cuidam dessas pessoas e que, neste contexto, importa procurar sinergias entre os 
serviços de saúde e os serviços sociais,

J. Considerando que os prestadores de cuidados constituem uma componente indispensável 
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dos nossos sistemas de saúde e da nossa sociedade, embora não sejam amplamente 
reconhecidos,

K. Considerando que a estratégia da UE para a saúde e a cooperação transfronteiriça entre os
Estados-Membros, assim como entre estes e a Comissão, no sector da saúde, a nível 
político, administrativo, médico, educativo, técnico e científico, não devem levar a que os 
sistemas de solidariedade e a missão de serviço público dos cuidados de saúde sejam 
comprometidos do ponto de vista financeiro ou organizativo,

L. Considerando que, em muitos Estados-Membros, a crescente procura de serviços de saúde 
requer uma tomada urgente de medidas activas para contratar e conservar os profissionais 
de saúde, e para prestar serviços de apoio aos familiares e amigos que cuidam 
gratuitamente de pessoas dependentes,

1. Partilha o ponto de vista da Comissão, segundo o qual a UE pode oferecer valor 
acrescentado numa série de aspectos transfronteiriços, incluindo a mobilidade dos 
profissionais de saúde, a cooperação entre entidades públicas e privadas e a livre 
circulação de mercadorias, serviços e pacientes;

2. Observa, contudo, que, a fim de facilitar a mobilidade dos profissionais de saúde e 
garantir a segurança dos doentes no conjunto da União Europeia, é essencial proceder à 
partilha de informações entre os Estados-Membros e os respectivos órgãos de tutela dos 
profissionais de saúde;

3. Está convicto de que se deve atribuir aos pacientes maior autonomia e que, neste contexto, 
devem ser instauradas estratégias de informação, a fim de os informar adequadamente 
acerca dos seus direitos e deveres, incluindo o direito à livre circulação para beneficiar de 
cuidados de saúde, o que depende da normalização desses cuidados em toda a UE e da 
harmonização com os sistemas nacionais de saúde, permitindo-lhes tornar-se cada vez 
mais sujeitos activos e não apenas objectos passivos do sistema de saúde, favorecendo a 
aquisição de maturidade pessoal mediante a qual os sectores da população possam 
adquirir uma capacidade de resposta autónoma e de responsabilidade activa relativamente 
a algumas necessidades de saúde;

4. Convida a Comissão a não subestimar o papel que os prestadores de cuidados 
desempenham na sociedade e a tomar as medidas adequadas para que sejam incluídos na 
futura elaboração das políticas;

5. Observa que, a fim de apoiar os prestadores de cuidados nas iniciativas futuras, a 
Comissão deve compilar dados e estatísticas actualizados sobre os mesmos;

6. Convida a Comissão e os Estados-Membros, no âmbito da estratégia da UE para a saúde, 
a elaborar orientações sobre uma definição comum de deficiência, que poderá incluir 
pessoas que padecem de doenças crónicas ou de cancro e, entretanto, exorta os 
Estados-Membros que ainda não o fizeram a actuar o mais rapidamente possível para 
incluir essas pessoas na definição nacional de deficiência;

7. Entende que a formação dos profissionais de saúde deve adaptar-se à dinâmica dos 
cuidados de saúde e que tal passa, por um lado, pela promoção da formação destes 
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profissionais ao longo da vida para que possam beneficiar plenamente dos 
desenvolvimentos no sector das tecnologias da informação e da comunicação, assim como 
dos progressos médicos, científicos e tecnológicos, e, por outro, pelo desenvolvimento de 
estruturas de formação estáveis capazes de prestar essa formação ao longo da vida com a 
possibilidade de reconhecimento a nível europeu; além disso, atribui particular 
importância às iniciativas de instituições e universidades que realizaram importantes 
acções de formação, caracterizadas pela contribuição de diferentes especialistas, tendentes 
a desenvolver o método da complementaridade entre as acções sanitárias, nomeadamente 
no tocante às necessidades da saúde a longo prazo; salienta, além disso, que é necessário 
melhorar a protecção do trabalho e da saúde e as condições de trabalho no sector da saúde;

8. Convida os Estados-Membros a garantir aos pacientes o acesso aos medicamentos 
essenciais à vida, mesmo onerosos, a fim de garantir o direito de todos à saúde;

9. Convida os Estados-Membros, no âmbito da estratégia da UE para a saúde, a criar um 
sistema de saúde e de serviços sociais destinado aos profissionais da saúde e aos 
prestadores de cuidados informais, dado que o apoio a estas pessoas garantirá a prestação 
de cuidados de maior qualidade;

10. Considera que a União Europeia deve tomar novas medidas para proteger os profissionais 
da saúde contra os acidentes e ferimentos ocorridos no local de trabalho, quando tal 
necessidade seja corroborada pelos dados científicos e médicos; congratula-se com a 
intenção da Comissão de apresentar, até ao final de 2008, uma proposta de directiva que 
altere a Directiva 2000/54/CE relativa à exposição a agentes biológicos durante o trabalho, 
a fim de assegurar que as pessoas que trabalham no sector da saúde estejam protegidas 
contra as infecções provocadas por agulhas de seringas ou outros instrumentos médicos 
cortantes;

11. Convida a Comissão e os Estados-Membros, no âmbito da estratégia, a reduzir os riscos 
graves a que estão expostos os profissionais de saúde e os doentes face a infecções 
nosocomiais como a Staphylococcus aureus resistente à meticilina (SARM) mediante a 
melhoria do intercâmbio de boas práticas, através, por exemplo, da aplicação de 
programas de rastreio eficazes e do isolamento obrigatório dos doentes e profissionais de 
saúde infectados;

12. Solicita, no âmbito da estratégia, que seja reforçada a eficácia dos intercâmbios de boas 
práticas na União Europeia em todos os domínios relacionados com a prestação de 
cuidados de saúde, em particular as práticas relativas aos programas de rastreio, ao 
diagnóstico e ao tratamento de doenças graves como o cancro, mas também as práticas 
que permitiram aos Estados-Membros integrar com êxito os serviços de saúde e sociais, 
de forma a que os outros Estados-Membros possam extrair ensinamentos das mesmas;

13. Convida a Comissão e os Estados-Membros a explorar, no âmbito da estratégia, as 
sinergias entre a investigação científica e tecnológica, nomeadamente no que se refere às 
novas formas de investigação em domínios médicos que estão actualmente 
subfinanciados, por um lado, e o desenvolvimento de novos sectores e terapias médicos, 
por outro, a fim de permitir que todos tenham acesso a essas terapias, visto poderem ter 
um impacto muito positivo na saúde dos cidadãos da UE e reforçar a eficiência do 
sistema;
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14. Salienta que todas as acções comunitárias no domínio da saúde devem respeitar o 
princípio de solidariedade que rege os sistemas nacionais de saúde, garantindo assim a 
igualdade de tratamento entre os pacientes; considera que o acesso aos cuidados deve ser 
assegurado mediante um reembolso eficaz, passando por uma mutualização dos riscos.
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