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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Stödjande hälsovårdssystem är en viktig beståndsdel i den europeiska sociala modellen,
och sociala tjänster och vårdtjänster av allmänt intresse har ett allmännyttigt uppdrag och 
bidrar på så sätt i hög grad till social rättvisa och social sammanhållning.

B. Tillgång till hälsovård är en grundläggande rättighet som slås fast i artikel 35 
i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och att ge alla lika 
tillgång till hälsovård av hög kvalitet är en central uppgift för medlemsstaternas offentliga 
myndigheter.

C. Medlemsstaterna är ansvariga för organiserandet av hälso- och sjukvård enligt 
subsidiaritetsprincipen och enligt artikel 152.5 i EG-fördraget.

D. Alla EU-medborgare har rätt till vård.

E. God hälsa och en hög grad av hälsoskydd har en positiv inverkan på tryggandet av 
sysselsättningen och på medborgarnas välfärd och bidrar till högre produktivitet och 
konkurrenskraft på nationell nivå och EU-nivå.

F. Hälsovårdssektorn har strategisk betydelse för de nationella ekonomierna, med tanke på 
det stora antal människor den för närvarande sysselsätter och dess möjlighet att skapa en 
stor mängd arbetstillfällen och därmed en ökad tillväxtpotential för de nationella 
ekonomierna.

G. Hälsovården i EU bör anpassas till befolkningens föränderliga behov och förhållanden och 
bör bygga på principerna om förebyggande, hälsoskydd och främjande av god hälsa –
både fysisk och psykisk – och på främjande av sunda levnadsvanor från tidig ålder.

H. Effektivt främjande av hälsa och säkerhet på arbetet kan förebygga industriolyckor, 
hämma uppkomsten av yrkessjukdomar och minska antalet personer med arbetsrelaterade 
permanenta funktionshinder.

I. Inom EU:s hälsostrategi bör mer uppmärksamhet ägnas åt långsiktig vård med användning 
av ny teknik, vård av personer som lider av kroniska sjukdomar, tillhandahållande av 
hälsovård i hemmet för äldre och för människor med fysiska och psykiska funktionshinder 
och tjänster för de personer som vårdar dem, och i detta sammanhang bör synergier 
mellan hälsovårdstjänster och sociala tjänster sökas.

J. Anhörigvårdare utgör en oumbärlig men i stor utsträckning dold del av vårt vårdsystem 
och samhälle.

K. EU:s hälsostrategi och samarbete över gränserna mellan olika medlemsstater och mellan 
medlemsstaterna och kommissionen inom hälsovårdssektorn på politisk, administrativ, 
medicinsk, utbildningsmässig, teknisk och vetenskaplig nivå får inte leda till att 
solidaritetssystemen och det offentliga åtagandet för sjuk- och hälsovård urholkas 
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ekonomiskt eller organisatoriskt.

L. Den ökade efterfrågan i många medlemsstater på tjänster inom hälsovårdssektorn skapar 
ett akut behov av aktiva åtgärder för att rekrytera och behålla yrkeskunnig 
hälsovårdspersonal och att tillhandahålla tjänster för att stödja släktingar och vänner som 
vårdar anhöriga utan ersättning.

1. Europaparlamentet håller med kommissionen om att EU kan tillföra ett mervärde på en 
rad gränsöverskridande områden, inklusive rörlighet för hälsovårdspersonal, samarbete 
mellan offentliga och privata organ och fri rörlighet för varor, tjänster och patienter.

2. Europaparlamentet konstaterar dock att informationsutbytet mellan medlemsstaterna och 
mellan deras respektive tillsynsorgan för sjukvårdspersonal är avgörande för att underlätta 
sjukvårdspersonalens rörlighet och garantera patientsäkerheten inom Europeiska unionen.

3. Europaparlamentet är övertygat om att patienterna måste ges ökad makt och att man 
i detta sammanhang bör utforma informationsstrategier för att på lämpligt sätt informera 
patienterna om deras rättigheter och skyldigheter, inbegripet rätten till fri rörlighet för att 
få hälsovård, som förutsätter att standarden på vården garanteras inom hela EU och att det 
råder konsekvens mellan de olika nationella vårdsystemen. På så sätt kan man öka deras 
roll som aktiva subjekt snarare än bara objekt för hälsovård och främja den personliga 
mognad som gör det möjligt för befolkningsgrupper att hitta egna lösningar på vissa 
hälsobehov och aktivt ta ansvar för dessa.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte bortse från den roll som 
anhörigvårdare spelar i samhället och att vidta lämpliga åtgärder för att se till att 
anhörigvårdare inkluderas i den framtida politiken.

5. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen bör sammanställa aktuell information 
och statistik för att stödja anhörigvårdare i framtida politiska initiativ.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inom ramen för 
EU:s hälsostrategi sträva efter att utforma riktlinjer för en gemensam definition av 
funktionshinder, som även bör omfatta personer med kroniska sjukdomar eller cancer. 
Under tiden uppmanas de medlemsstater som ännu inte har gjort detta att agera så snabbt 
som möjligt för att inkludera dessa personer i sina nationella definitioner av 
funktionshinder.

7. Europaparlamentet anser att utbildningen av hälsovårdspersonalen bör anpassas till 
hälsovårdens dynamik och att detta inbegriper främjande av livslångt lärande bland 
hälsovårdspersonalen, så att de till fullo kan dra nytta av utvecklingen inom sektorn för 
informations- och kommunikationsteknik samt den nya medicinska, vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. Stabila utbildningsstrukturer bör utvecklas för att främja ett sådant 
livslångt lärande som kan erkännas inom hela EU. Parlamentet fäster särskild vikt vid 
initiativ från institutioner och universitet som har genomfört omfattande 
utbildningsinsatser med bidrag från olika experter i syfte att utveckla en metod för att 
integrera hälsoåtgärder, särskilt när det gäller långsiktiga hälsobehov. Parlamentet påpekar 
samtidigt att arbets- och hälsoskyddet samt arbetsvillkoren inom hälso- och sjukvården 
måste förbättras.
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8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera patienterna tillgång till 
livräddande läkemedel, även om dessa är dyra, för att garantera den mänskliga rätten till 
hälsa.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inom ramen för EU:s hälsostrategi
tillhandahålla ett system med vårdtjänster och sociala tjänster för sjukvårdspersonal och 
informella anhörigvårdare, eftersom stöd till dessa kommer att leda till vård av högre 
kvalitet.

10. Europaparlamentet anser att EU bör vidta ytterligare åtgärder för att skydda 
sjukvårdspersonal från olyckor eller skador i arbetet, där det finns ett vetenskapligt eller 
medicinskt grundat behov. Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att senast i slutet 
av 2008 lägga fram ett förslag till ändring av direktiv 2000/54/EG om biologiska agenser i 
arbetet, för att se till att personer som arbetar inom vårdsektorn skyddas mot infektioner 
till följd av nålstick eller skador från andra vassa medicinska instrument.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inom ramen för 
strategin göra mer för att minska det betydande hot som sjukvårdspersonal och patienter 
utsätts för i form av sjukhusinfektioner såsom meticillinresistenta stafylokocker (MRSA), 
genom förbättrat utbyte av bästa praxis, t.ex. genom genomförande av effektiva 
screeningprogram och obligatorisk isolering av infekterade patienter och 
sjukvårdsanställda.

12. Europaparlamentet efterlyser ett effektivare utbyte av bästa praxis inom ramen för 
strategin på EU-nivå inom samtliga vårdområden, särskilt i samband med 
screeningprogram och diagnos och behandling av svåra sjukdomar såsom cancer. 
Dessutom bör man se på bästa praxis där medlemsstaterna framgångsrikt har integrerat 
hälso- och socialvårdstjänster, så att andra medlemsstater kan lära av detta.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inom ramen för 
strategin ytterligare utforska synergierna mellan vetenskaplig och teknisk forskning, 
särskilt när det gäller nya former av forskning inom för närvarande underfinansierade 
medicinska områden å ena sidan, och utvecklingen av nya medicinska sektorer och 
terapier å andra sidan, för att ge alla tillgång till dessa terapier, eftersom de kan ha en 
mycket positiv inverkan på EU-medborgarnas hälsotillstånd och öka effektiviteten i 
systemet.

14. Europaparlamentet understryker att alla gemenskapsåtgärder på hälsoområdet bör 
utformas på ett sätt som respekterar solidaritetsprincipen som styr de nationella hälso- och 
sjukvårdssystemen och gör det möjligt att garantera alla patienter likvärdig behandling. 
Tillgången till vård bör säkras genom ett effektivt ersättningssystem som innebär 
gemensam riskdelning.
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