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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot odgovorni odbor, da v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so vzajemni sistemi zdravstvenega varstva ključna sestavina evropskega socialnega 
modela in ker splošne socialne in zdravstvene službe opravljajo naloge v splošnem 
interesu, s čimer bistveno prispevajo k socialni pravičnosti in socialni koheziji,

B. ker je dostop do zdravstvenega varstva temeljna pravica, določena v členu 35 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah, in ker je zagotavljanje enakopravnega dostopa vseh 
do visoko kakovostnega zdravstvenega varstva osrednja naloga javnih organov držav 
članic,

C. ker so države članice odgovorne za organizacijo zdravstvenega varstva v skladu z 
načelom subsidiarnosti in v skladu s členom 152(5) Pogodbe ES,

D. ker so vsi državljani Evropske unije upravičeni do zdravstvene oskrbe,

E. ker imata dobro zdravje in visoka stopnja varovanja zdravja pozitivne učinke na 
zagotavljanje zaposlenosti in blagostanja državljanov ter prispevata k večji produktivnosti 
in konkurenčnosti na nacionalni ravni in na ravni EU,

F. ker je zdravstveni sektor strateško pomemben za nacionalna gospodarstva, saj zaposluje 
veliko število ljudi in omogoča ustvarjanje številnih novih delovnih mest, s čimer prispeva 
k povečanju možnosti za nacionalno gospodarsko rast,

G. ker je treba zdravstveno varstvo prilagoditi spreminjajočim se potrebam in značilnostim 
evropskega prebivalstva in ker mora zdravstveno varstvo temeljiti na načelu 
preprečevanja, varovanja zdravja in spodbujanja dobrega zdravja (telesnega in duševnega) 
ter na zgodnjem spodbujanju zdravega načina življenja,

H. ker lahko učinkovito varovanje zdravja in učinkovita varnost pri delu preprečita nesreče 
pri delu, upočasnita nastajanje poklicnih bolezni in zmanjšata število trajno invalidnih 
oseb zaradi dejavnikov, povezanih z njihovim delom,

I. ker je treba v zdravstveni strategiji EU nameniti več pozornosti dolgoročni zdravstveni 
negi z novimi tehnologijami, negi oseb s kroničnimi obolenji in zagotavljanju zdravstvene 
oskrbe na domu starejšim osebam in telesno ali duševno prizadetim osebam ter storitev za 
njihove negovalce; ker si je v zvezi s tem treba prizadevati za sinergijo zdravstvenih in 
socialnih služb,

J. ker so negovalci nepogrešljiv, a na splošno prezrt del sistemov zdravstvenega varstva in 
družbe,

K. ker zdravstvena strategija EU ter čezmejno sodelovanje med posameznimi državami 
članicami ali med državami članicami in Komisijo političnem, upravnem, medicinskem, 
izobraževalnem, tehničnem in znanstvenem področju zdravstvenega sektorja ne smejo 
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povzročiti finančnega ali organizacijskega spodkopavanja solidarnostnih sistemov in 
nalog javne službe v zdravstvenem varstvu,

L. ker vedno večje povpraševanje po zdravstveni oskrbi v mnogih državah članicah ustvarja 
nujno potrebo po novačenju zdravstvenih delavcev in njihovem zadržanju na delovnem 
mestu ter po zagotavljanju storitev za sorodnike in prijatelje, ki zagotavljajo brezplačno 
nego vzdrževanih oseb,

1. soglaša s Komisijo, da lahko EU zagotovi dodano vrednost v številnih čezmejnih vidikih, 
med drugim pri mobilnosti zdravstvenih delavcev, sodelovanju med javnimi in zasebnimi 
organi ter prostem pretoku blaga, storitev in bolnikov;

2. vendar ugotavlja, da je za omogočanje mobilnosti zdravstvenih delavcev in zagotavljanje 
varnosti bolnikov po vsej Evropski uniji potrebna izmenjava informacij med državami 
članicami in med njihovimi posameznimi regulativnimi organi za zdravstvene delavce;

3. je prepričan, da je treba bolnikom dati več moči in da je v zvezi s tem treba oblikovati 
informacijske strategije, da bi bili bolniki zadostno obveščeni o svojih pravicah in 
dolžnostih, med drugim o pravici do mobilnosti pri iskanju zdravstvene oskrbe, ki je v 
skladu s standardi, po katerih je takšna oskrba zagotovljena po vsej EU, in z nacionalnimi 
sistemi zdravstvenega varstva, to pa bi bolnikom omogočilo, da bi pri zdravstveni oskrbi 
postali bolj dejavni in ne več zgolj pasivni prejemniki, ter bi spodbudilo osebno zrelost pri 
skupinah prebivalstva, ki bi se tako lahko same odzivale na nekatere zdravstvene potrebe 
in prevzele dejavno odgovornost zanje;

4. poziva Komisijo, naj ne spregleda vloge negovalcev v družbi in naj z ustreznimi ukrepi 
zagotovi, da bodo negovalci upoštevani pri oblikovanju prihodnjih politik;

5. ugotavlja, da mora Komisija zbrati najnovejše statistične podatke o negovalcih, da bi jim 
lahko zagotovila podporo v prihodnjih pobudah politik;

6. poziva Komisijo in države članice, naj si v okviru strategije zdravstvenega varstva EU 
prizadevajo za razvoj smernic za enotno opredelitev invalidnosti, ki bi lahko vključevala 
ljudi s kroničnimi boleznimi ali rakom, ter hkrati poziva države članice, ki teh ljudi še niso 
vključile v nacionalno opredelitev invalidnosti, naj to čimprej storijo;

7. meni, da bi bilo treba usposabljanje zdravstvenih delavcev prilagoditi dinamiki 
zdravstvenega varstva ter da to vključuje spodbujanje vseživljenjskega učenja 
zdravstvenih delavcev, ki bodo tako lahko kar največ pridobili od napredka v 
informacijskem in komunikacijskem sektorju ter od novih prebojev na področju medicine, 
znanosti in tehnologije, ter razvoj stabilnih struktur usposabljanja, ki bodo zagotovile 
takšno vseživljenjsko učenje in možnost priznanja tega učenja po vsej Evropi; poleg tega 
pripisuje poseben pomen pobudam ustanov in univerz, ki izvajajo ustaljena usposabljanja, 
obogatena s prispevki strokovnjakov z različnih področij, ki si prizadevajo razviti metodo 
integriranja zdravstvenih ukrepov, zlasti z upoštevanjem dolgoročnih potreb na področju 
zdravstva; vendar poudarja, da je treba izboljšati varovanje zdravja pri delu in delovne 
razmere v zdravstvenem sektorju;

8. poziva države članice, naj bolnikom zagotovijo dostop do življenjsko pomembnih zdravil, 
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tudi dragih, da bi zagotovili splošno pravico do zdravja;

9. poziva države članice, naj v okviru zdravstvene strategije EU zagotovijo sistem 
zdravstvenih in socialnih storitev za zdravstvene delavce in neuradne negovalce, saj se bo 
s podporo tem delavcem zagotovila višja kakovost zdravstvene oskrbe;

10. meni, da mora Evropska unija sprejeti nadaljnje ukrepe za zaščito zdravstvenih delavcev 
pred nesrečami in poškodbami na delovnem mestu, kjer obstajajo znanstveni ali 
medicinski dokazi za potrebo po takšnih ukrepih; pozdravlja namero Komisije, da do 
konca leta 2008 pripravi predlog direktive o spremembi direktive 2000/54/ES o bioloških 
dejavnikih pri delu, ki bo zagotovil, da bodo ljudje, ki delajo v zdravstvenem sektorju, 
zaščiteni pred okužbami z vbodi igel ali drugih ostrih predmetov;

11. poziva Komisijo in države članice, naj v okviru zdravstvene strategije storijo več za 
zmanjšanje velikih tveganj za zdravstvene delavce in bolnike zaradi bolnišničnih okužb, 
na primer s stafilokokom MRSA, tako da izboljšajo izmenjavo najboljših praks, na primer 
izvajanje učinkovitih programov preventivnih pregledov in obvezna izolacija okuženih 
bolnikov in zdravstvenih delavcev;

12. v okviru zdravstvene strategije poziva k učinkovitejši izmenjavi najboljših praks v 
Evropski uniji na vseh področjih zagotavljanja zdravstvenega varstva, zlasti glede 
programov preventivnih pregledov ter diagnosticiranja in zdravljenja težkih bolezni, kot je 
rak; poziva tudi k razmisleku o najboljših praksah, kjer so države članice uspešno 
integrirale zdravstvene in socialne službe, da se lahko to znanje prenese tudi na druge 
države članice;

13. poziva Komisijo in države članice, naj v okviru zdravstvene strategije nadalje preučijo 
sinergije med znanstvenimi in tehnološkimi raziskavami, zlasti glede novih vrst 
raziskovanja na medicinskem področju, ki jim zaenkrat primanjkuje sredstev, na eni 
strani, in razvojem novih sektorjev in zdravljenj v medicini na drugi strani, da bi vsem 
omogočili dostop do teh zdravljenj, saj imajo lahko zelo pozitiven učinek na zdravstveno 
stanje državljanov Unije in na povečanje učinkovitosti sistema;

14. poudarja, da mora vsako dejanje Skupnosti na področju zdravja slediti načelu solidarnosti, 
kateremu so podrejeni nacionalni zdravstveni sistemi, s čimer se zagotovi, da so bolniki 
obravnavani enakopravno; meni, da je treba dostop do zdravstvene oskrbe zagotoviti z 
učinkovitim sistemom povračil, ki temelji na združevanju tveganj.
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