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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 1
Ustęp -1 a (nowy)

-1a. przypomina, że usługi zdrowotne zostały wyłączone z zakresu dyrektywy w sprawie 
usług na rynku wewnętrznym, ponieważ nie można ich utożsamiać z innymi 
usługami handlowymi i ponieważ podlegają decyzjom politycznym zarówno na 
poziomie europejskim, jak i krajowym czy regionalnym;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 2
Ustęp -1 b (nowy)

-1b. przypomina o prawie każdego pacjenta do opieki zdrowotnej, dostępnej niedaleko 
jego miejsca zamieszkania i w języku ojczystym; 

Or. fr
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Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 3
Ustęp 1

1. podkreśla, że usługi zdrowotne są częścią usług użyteczności publicznej;

Or. nl

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 4
Ustęp 1

1. podkreśla, że usługi zdrowotne są częścią europejskiego modelu społecznego oraz że 
dostęp do transgranicznej opieki medycznej i swobodny przepływ pacjentów i 
pracowników służby zdrowia może przyczynić się do poprawy wyników zdrowotnych;
jest jednak przekonany, że usług zdrowotnych nie można utożsamiać z innymi 
usługami i że należy zapewnić specjalne zabezpieczenia zapewniające dostęp każdej 
osoby do wysokiej jakości opieki zdrowotnej zależnie od jednostkowych potrzeb, a 
nie od możliwości zapłacenia za nią;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 5
Ustęp 1

1. podkreśla, że istnieje potrzeba uregulowań prawnych w UE ułatwiających dostęp do 
transgranicznej opieki medycznej oraz swobodę przepływu pacjentów w celu poprawy 
leczenia i warunków zdrowotnych; przypomina, że należy poszukiwać możliwości 
powszechnego zagwarantowania wyższej jakości świadczeń zdrowotnych poprzez 
system dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 6
Ustęp 1

1. podkreśla, że usługi zdrowotne nie są częścią usług na rynku wewnętrznym oraz że 
dostęp do transgranicznej opieki medycznej i swobodny przepływ pacjentów i 
pracowników służby zdrowia nie przyczyni się do poprawy wyników zdrowotnych, o 
ile w każdym państwie członkowskim i na poziomie europejskim nie będzie 
prowadzona rzeczywista polityka zdrowotna i polityka dostępu do opieki zdrowotnej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 7
Ustęp 1

1. podkreśla, że (skreślenie) dostęp do transgranicznej opieki medycznej i swobodny 
przepływ pacjentów i pracowników służby zdrowia przyczyni się do poprawy 
wyników zdrowotnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 8
Ustęp 1

1. podkreśla, że usługi zdrowotne dają dostęp do transgranicznej opieki medycznej i 
swobodnego przepływu pacjentów i pracowników służby zdrowia i przyczynią się do 
poprawy wyników zdrowotnych;

Or. de
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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 9
Ustęp 1

1. podkreśla, że usługi zdrowotne są szczególnymi usługami na rynku wewnętrznym 
oraz że dostęp do transgranicznej opieki medycznej i swobodny przepływ pacjentów i 
pracowników służby zdrowia mogą, w niektórych wypadkach, przyczynić się do 
poprawy wyników zdrowotnych; uznaje, że w żadnym wypadku mobilność pacjentów 
nie powinna pociągać za sobą „dumpingu” między systemami opieki zdrowotnej, ani 
nie powinna obniżać poziomu bezpieczeństwa usług zdrowotnych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 10
Ustęp 1

1. podkreśla, że usługi zdrowotne są częścią usług na rynku wewnętrznym oraz że dostęp 
do transgranicznej opieki medycznej i swobodny przepływ pacjentów i pracowników 
służby zdrowia przyczyni się do poprawy wyników zdrowotnych; uznaje jednak, że 
punktem wyjścia powinna być możliwość uzyskania przez wszystkich pacjentów 
odpowiedniego leczenia w ich własnych krajach; 

Or. nl

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 11
Ustęp 1 a (nowy)

1a. przyjmuje z zadowoleniem konsultacje Komisji dotyczące działań w zakresie usług 
opieki zdrowotnej, w tym zwiększoną koordynację w dziedzinie administrowania 
transgranicznego i ubezpieczeń zdrowotnych; podkreśla, że szczególny charakter 
opieki zdrowotnej wymaga więcej niż jednego artykułu w ogólnej ramowej 
dyrektywie o usługach;

Or. en
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Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 12
Ustęp 1 a (nowy)

1a. zauważa, że w odniesieniu do opieki zdrowotnej dobru pacjenta, jakości opieki i jej 
dostępności powinno nadać się pierwszeństwo i nadrzędność w stosunku do 
rozwiązań o charakterze finansowym;

Or. nl

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 13
Ustęp 1 b (nowy)

1b. podkreśla, że wszyscy obywatele Europy, bez względu na posiadane środki 
finansowe, powinni mieć możliwość uzyskania opieki zdrowotnej wysokiej jakości; 

Or. nl

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 14
Ustęp 1 a (nowy)

1a. uznaje, że prawo do zwrotu kosztów świadczeń w innym państwie członkowskim 
związanych z chorobą o nieostrym przebiegu powinno zostać zapewnione w 
przypadku, gdy w państwie członkowskim pacjenta istnieją długie listy oczekujących 
lub, gdy jakość świadczonych w nim usług jest niższa, niż w innym państwie 
członkowskim; 

Or. nl

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 15
Ustęp 1 b (nowy)

1b. uznaje, że pacjenci mają prawo do odpowiednich świadczeń w ich własnym kraju i 
że niedopuszczalne jest wywieranie na nich jakiejkolwiek presji, aby poddali się 
leczeniu w innym państwie; 

Or. nl
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 16
Ustęp 2

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 17
Ustęp 2

2. wskazuje na niedostateczne promowanie usług opieki zdrowotnej w państwach 
członkowskich UE, co pociąga za sobą ograniczenie praw pacjentów;

Or. de

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 18
Ustęp 2

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt wyłączenia usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy 
usługowej z powodu specyficznego charakteru solidarnej opieki medycznej i 
podkreśla, że dostęp do powszechnej opieki zdrowotnej, obok edukacji, jest 
najwyższym priorytetem w państwach członkowskich;

Or. pl

Poprawkę złożyły Linda McAvan, Karin Jöns

Poprawka 19
Ustęp 2

2. przyjmuje z zadowoleniem wyłączenie usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy 
usługowej oraz inicjatywę Komisji, polegającą na rozpoczęciu procedury konsultacji 
w sprawie najlepszych form działań wspólnotowych mających na celu stworzenie 
bezpiecznych, wysokiej jakości i skutecznych ram dotyczących transgranicznych 
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aspektów opieki zdrowotnej; 

Or. en

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 20
Ustęp 2

2. przyjmuje z zadowoleniem wyłączenie usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy 
usługowej oraz fakt, że przez wyłączenie usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy 
usługowej uznano, że usługi z tej dziedziny są specyficznym rodzajem usług i nie 
mogą być regulowane w taki sam sposób, jak inne usługi; 

Or. nl

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 21
Ustęp 2

2. przyjmuje z zadowoleniem działania Komisji, to jest rozpoczęcie publicznej 
konsultacji w sprawie działań wspólnotowych w zakresie usług zdrowotnych; 

Or. fr

Poprawkę złożyli Avril Doyle, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 22
Ustęp 2

2. przypomina, że wyłączenie usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy usługowej nie 
może oznaczać zmniejszenia wywierania nacisku na państwa członkowskie, aby 
usunęły nieuzasadnione przeszkody w swobodnym przepływie usług; wzywa Komisję 
do wystąpienia z konkretnymi wnioskami w celu wsparcia i kontrolowania postępu 
na tym obszarze; 

Or. en
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Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 23
Ustęp 2

2. przyjmuje z zadowoleniem wyłączenie usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy 
usługowej, mając na uwadze specyficzny charakter transgranicznej opieki 
zdrowotnej, która przyczynia się do stanu zdrowia publicznego; 

Or. en

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 24
Ustęp 2

2. skoro usługi opieki zdrowotnej wyłączono z zakresu dyrektywy usługowej, ważne jest 
by państwa członkowskie zniosły nieuzasadnione przeszkody w swobodnym 
przepływie usług w celu poprawy dostępu pacjentów do wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej; 

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 25
Ustęp 2

2. przypomina, że wyłączenie usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy usługowej nie 
może oznaczać zmniejszenia wywierania nacisku na państwa członkowskie, aby 
usunęły nieuzasadnione przeszkody w swobodnym przepływie usług; wzywa Komisję 
do wystąpienia z konkretnymi wnioskami w celu wspierania i kontrolowania postępu 
na tym obszarze; 

Or. en
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Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 26
Ustęp 2 a (nowy)

2a. podkreśla, że jedną z odpowiedzi na kwestię mobilności pacjentów jest również 
poprawa usług zdrowotnych w każdym z państw członkowskich; uznaje, że w 
związku z tym należałyby zapewnić lepsze stosowanie dyrektywy 89/105/EWG 
(dyrektywy o „przejrzystości”) i poprzeć utworzenie europejskich cen produktów 
leczniczych oraz silniej wpłynąć na stosowanie scentralizowanej procedury
autoryzacji wprowadzania na rynek produktów leczniczych; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 27
Ustęp 3

3. całkowicie respektuje konkluzje Rady na temat uniwersalności, solidarności i 
równości europejskich systemów opieki zdrowotnej i postanowienia art. 152 traktatu 
WE, zauważa, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w sposób jednoznaczny 
uznał mobilność pacjentów;

Or. nl

Poprawkę złożyły Linda McAvan, Karin Jöns

Poprawka 28
Ustęp 3

3. w pełni respektując konkluzje Rady na temat uniwersalności, solidarności i równości 
jako podstawowych wartości leżących u podstaw europejskich systemów opieki 
zdrowotnej i postanowienia art. 152 traktatu WE, podkreśla, że Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości (ETS) w sposób jednoznaczny odniósł się do problemu prawa 
pacjentów do poszukiwania leczenia za granicą i do otrzymania zwrotu kosztów od 
krajowego systemu ubezpieczenia zdrowotnego;

Or. en
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 29
Ustęp 3

3. (skreślenie) respektując konkluzje Rady na temat uniwersalności, solidarności i 
równości europejskich systemów opieki zdrowotnej i postanowienia art. 136, 137 i 
152 traktatu WE, zauważa, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w sposób 
jednoznaczny uznał w swym orzecznictwie, że podstawowe swobody rynku 
wewnętrznego stosują się do opieki zdrowotnej, wyraźnie odnosząc się do kwestii 
jakości i dostępu do tejże opieki, w braku jasnej pozycji Unii Europejskiej w tej 
kwestii, i uznaje, że to same instytucje powinny zdefiniować ramy mobilności 
pacjentów; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 30
Ustęp 3

3. w pełni respektując konkluzje Rady na temat uniwersalności, solidarności i równości 
europejskich systemów opieki zdrowotnej i ograniczone postanowienia art. 152 
traktatu WE, podkreśla, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w sposób 
jednoznaczny uznał w swym orzecznictwie, że podstawowe swobody rynku 
wewnętrznego stosują się do opieki zdrowotnej (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 31
Ustęp 3 a (nowy)

3a. uznaje, ze Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie powinien opierać swych 
postanowień jedynie o zasadę swobodnego przemieszczania się, ale w większym 
stopniu uwzględnić wpływ skutków swobodnego przemieszczania się pacjentów na 
funkcjonowanie struktur opieki zdrowotnej oraz finansowanie systemów opieki 
zdrowotnej, na jakość świadczeń z punktu widzenia dostępu, równości i solidarności; 

Or. fr
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 32
Ustęp 3 a (nowy)

3a. przyznaje, że większe otwarcie granic może przynieść korzyść dla opieki zdrowotnej; 
podkreśla, że metody leczenia oraz wskaźniki przeżycia pacjentów są zasadniczo 
inne w poszczególnych państwach członkowskich; uznaje, że wymienianie się 
metodami leczenia przyniesie większą korzyść dla jakości usług opieki zdrowotnej, 
niż nieograniczona mobilność pacjentów; 

Or. nl

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 33
Ustęp 3 a (nowy)

3a. podkreśla potrzebę ustalenia wyraźnego rozróżnienia między swobodą przypływu 
usług z zakresu opieki zdrowotnej a prawem pacjenta do wybrania usług opieki 
zdrowotnej poza własnym państwem członkowskim;

Or. nl

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 34
Ustęp 4

4. uznaje, że istnieje zapotrzebowanie na odpowiedniej jakości uregulowane 
transgraniczne usługi zdrowotne i farmaceutyczne;

Or. en

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 35
Ustęp 4

4. uznaje, że istnieje zapotrzebowanie na wysokiej jakości transgraniczne usługi 
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zdrowotne;

Or. nl

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 36
Ustęp 4

4. uznaje, że istnieje zapotrzebowanie na transgraniczne usługi zdrowotne, ale że dotyczy 
ono jedynie niewielkiej części pacjentów z obszarów przygranicznych; uznaje za 
wskazane, aby państwa członkowskie lepiej pracowały nad objęciem oferowanych 
usług medycznych w regionach przygranicznych wspólnym systemem i aby kwestie 
zwrotu kosztów były regulowane przez zawieranie umów między strukturami lub 
regionami; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 37
Ustęp 4

4. uznaje, że istnieje zapotrzebowanie na transgraniczne usługi zdrowotne; podkreśla 
jednak, że z sondaży wynika, że większość ludzi wolałaby mieć dostęp do wysokiej 
jakości leczenia w pobliżu swego miejsca zamieszkania; 

Or. en

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 38
Ustęp 4

4. uznaje, że istnieje zapotrzebowanie na transgraniczne usługi zdrowotne; uznaje, że 
Komisja, w celu znalezienia jak najbardziej dostosowanego rozwiązania 
legislacyjnego, powinna uprzednio przeprowadzić wyczerpującą analizę, z jednej 
strony rzeczywistych potrzeb dotyczących mobilności pacjentów, z drugiej strony na 
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temat grup, których ona dotyczy, jednocześnie przeprowadzając ocenę wpływu takiej 
mobilności na systemy opieki zdrowotnej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 39
Ustęp 4

4. uznaje, że istnieje zapotrzebowanie na transgraniczne usługi zdrowotne oraz na 
współpracę i wymianę doświadczeń naukowych i technologicznych 
wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 40
Ustęp 4

4. uznaje, że istnieje zapotrzebowanie na transgraniczne usługi opieki zdrowotnej;

Or. de

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 41
Ustęp 4 a (nowy)

4a. podkreśla, że należy wprowadzić rozróżnienie, z jednej strony, transgranicznych 
usług opieki zdrowotnej tzn. usytuowanych po obydwu stronach wspólnej granicy 
dwóch państw członkowskich w celu utrzymania i zapewnienia pacjentom wysokiej 
jakości dostępu i świadczeń, z drugiej strony, usług zdrowotnych o charakterze 
międzynarodowym w Unii Europejskiej, które powinny zapewnić opiekę zdrowotną 
w leczeniu chorób rzadkich lub pojedynczych przypadków i/lub wymagających 
rzadkich i niezwykle drogich technologii (referencyjne ośrodki opieki zdrowotnej) 
lub zapewniających dostęp do opieki zdrowotnej, której dane państw członkowskie 
lub przyjmujące nie może w danej chwil zapewnić; 
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Or. fr

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 42
Ustęp 5

5. zwraca uwagę, że rozporządzenie (WE) nr 1408/71, rozporządzenie (WE) nr 883/2004 
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dyrektywa 
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nie wypełniają luk 
istniejących w uregulowaniach na szczeblu UE ani nie zapewniają odpowiednio 
kompetentnych kadro opieki zdrowotnej, o których mowa w przepisach; uważa, że 
prawa i bezpieczeństwo pacjentów nie są gwarantowane podczas transgranicznego 
świadczenia usług opieki zdrowotnej oraz że istnieje niepewność prawna odnośnie do 
mechanizmu zwrotu kosztów, obowiązku dzielenia się informacjami przez krajowe 
organy regulacyjne, zasady należytej staranności i przepisów dotyczących 
zarządzania ryzykiem w przypadku pacjentów prywatnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 43
Ustęp 5

5. zwraca uwagę, że rozporządzenie (WE) nr 1408/71, rozporządzenie (WE) nr 883/2004 
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dyrektywa 
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nie wypełniają 
wszystkich luk istniejących w uregulowaniach na szczeblu UE; uważa, że prawa i 
bezpieczeństwo pacjentów nie są gwarantowane podczas transgranicznego 
świadczenia usług opieki zdrowotnej oraz że istnieje niepewność prawna odnośnie do 
mechanizmu zwrotu kosztów (skreślenie);

Or. fr
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Poprawkę złożyły Linda McAvan, Karin Jöns

Poprawka 44
Ustęp 5

5. zwraca uwagę, że rozporządzenie (WE) nr 1408/71, rozporządzenie (WE) nr 883/2004 
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dyrektywa 
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nie wypełniają luk 
istniejących w uregulowaniach na szczeblu; uważa, że prawa i bezpieczeństwo 
pacjentów nie są gwarantowane podczas transgranicznego świadczenia usług opieki 
zdrowotnej oraz że istnieje niepewność prawna odnośnie do mechanizmu zwrotu 
kosztów, zasady należytej staranności zarówno na początkowym etapie leczenia, jak i 
w trakcie jego kontynuacji i przepisów dotyczących zarządzania ryzykiem w 
przypadku pacjentów prywatnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 45
Ustęp 5

5. zwraca uwagę, że rozporządzenie (WE) nr 1408/71, rozporządzenie (WE) nr 883/2004 
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dyrektywa 
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nie wypełniają luk 
istniejących w uregulowaniach na szczeblu; uważa, że prawa i bezpieczeństwo 
pacjentów nie są gwarantowane podczas transgranicznego świadczenia (skreślenie) 
opieki zdrowotnej oraz że istnieje niepewność prawna odnośnie do mechanizmu 
zwrotu kosztów, zasady należytej staranności i przepisów dotyczących zarządzania 
ryzykiem w przypadku pacjentów prywatnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 46
Ustęp 5

5. zwraca uwagę, że rozporządzenie (WE) nr 1408/71, rozporządzenie (WE) nr 883/2004 
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dyrektywa 
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nie wypełniają luk 
istniejących w uregulowaniach na szczeblu; uważa, że w chwili obecnej prawa i 
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bezpieczeństwo pacjentów nie są gwarantowane podczas transgranicznego 
świadczenia usług opieki zdrowotnej oraz że istnieje niepewność prawna odnośnie do 
mechanizmu zwrotu kosztów, zasady należytej staranności i przepisów dotyczących 
zarządzania ryzykiem w przypadku pacjentów prywatnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 47
Ustęp 5 a (nowy)

5a. jest przekonany, że do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego opieki 
zdrowotnej niezbędna jest pełna transpozycja dyrektywy 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych oraz biegłość językowa zapewniająca 
pacjentom w pełni profesjonalne porozumiewanie się; 

Or. en

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 48
Ustęp 6

6. zwraca ponadto uwagę na konieczność podjęcia środków zapewniających wszystkim 
pacjentom dostęp do jasno zrozumiałej informacji oraz zapewnienie przejrzystej dla 
nich wymiany danych i usług opieki zdrowotnej; 

Or. de

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 49
Ustęp 6

6. zwraca ponadto uwagę na braki w zakresie informowania pacjentów, ale podkreśla, 
że informacja na temat świadczenia usług zdrowotnych, produktów farmaceutycznych 
i leczenia powinna być dostarczana przez niezależne od producentów organizacje 
trzecie, potwierdza konieczność informowania pacjentów o ich prawach, gdy udają 
się do innego państwa członkowskiego; proponuje, aby zakłady ubezpieczeń 
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społecznych informowały zarejestrowane w nich osoby w ramach kampanii we 
wszystkich państwach członkowskich o istnieniu europejskiej karty ubezpieczeń 
zdrowotnych;

Or. fr

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 50
Ustęp 6

6. zwraca ponadto uwagę na brak przepisów dotyczących zapewnienia pacjentom oraz 
organom krajowym dostępu do informacji i legalności źródeł informacji na temat 
świadczenia usług zdrowotnych, objętych regulacjami specjalistów opieki 
zdrowotnej, produktów farmaceutycznych i leczenia;

Or. en

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 51
Ustęp 6

6. zwraca ponadto uwagę na brak przepisów dotyczących zapewnienia pacjentom 
dostępu do informacji i legalności źródeł informacji na temat świadczenia usług 
zdrowotnych, produktów farmaceutycznych i leczenia; uznaje, że UE może odgrywać 
istotną rolę w poprawie dostępności informacji dla pacjentów na temat mobilności 
transgranicznej poprzez koordynację współpracy państw członkowskich w tym 
zakresie; 

Or. nl

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 52
Ustęp 6

6. zwraca ponadto uwagę na brak przepisów dotyczących zapewnienia pacjentom 
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dostępu do informacji i legalności źródeł informacji na temat świadczenia usług 
zdrowotnych, produktów farmaceutycznych i leczenia i wyraża nadzieję, że 
przygotowane z wyprzedzeniem sprawozdanie Komisji Europejskiej na ten temat 
dostarczy propozycji w celu poprawy tej sytuacji w najbliższych miesiącach; 

Or. de

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 53
Ustęp 6

6. zwraca ponadto uwagę na brak przepisów dotyczących zapewnienia pacjentom 
dostępu do informacji i legalności źródeł informacji na temat świadczenia usług 
zdrowotnych, produktów farmaceutycznych i leczenia; zwraca też uwagę na ciągle 
brakujące, niewprowadzone europejskie wskaźniki zdrowia oraz że wciąż 
niemożliwa jest wymiana informacji miedzy specjalistami opieki zdrowotnej w 
oparciu o europejską kartę zdrowia; 

Or. fr

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 54
Ustęp 6 a (nowy)

6a. w związku ze wzrostem mobilności zawodowej w Europie, jest zdania, że należy 
włączyć w europejskie ramy prawne obowiązek wymiany informacji o rejestracji i 
środkach dyscyplinarnych związanych ze specjalistami opieki zdrowotnej między 
organami krajowymi, w przypadku, gdy istnieje ryzyko związane ze zdrowiem 
pacjentów; 

Or. en

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 55
Ustęp 7

skreślony
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Or. en

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 56
Ustęp 7

7. uważa wprowadzenie ram legislacyjnych na szczeblu Wspólnoty za najlepszy sposób 
zagwarantowania pewności prawnej pacjentom, krajowym systemom opieki 
zdrowotnej i prywatnym dostawcom usług zdrowotnych; takie ramy powinny 
zagwarantować zgodność z podstawowymi zasadami - powszechnością, 
solidarnością, równością dostępu, jakością, bezpieczeństwem i trwałością; powinny 
też zapewnić państwom członkowskim możliwość zachowania ich systemów 
wydawania pozwoleń, zgodnie z prawem wspólnotowym dotyczącym regulacji cen i 
planowania opieki zdrowotnej, w ten sposób ułatwiając organizowanie i 
finansowanie własnych systemów opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 57
Ustęp 7

7. uważa, że opieka zdrowotna nie powinna zostać włączona w regulacje i prawa rynku 
oraz że należy poszukiwać możliwości powszechnego zagwarantowania wyższej 
jakości świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację zbędnej biurokracji wewnątrz 
systemów oraz przejrzystość zasad finansowych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 58
Ustęp 7

7. uważa, że konieczne jest kontynuowanie refleksji na temat europejskich ram 
regulacyjnych w celu zagwarantowania pacjentom ich praw (skreślenie) i 
zapewnienia równości dostępu do odpowiedniej jakości opieki;
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Or. fr

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 59
Ustęp 7

7. uważa, że (skreślenie) szersze europejskie ramy regulacyjne powinny gwarantować 
pacjentom ich prawa i zabezpieczenia, do jakich mieliby prawo w miejscu 
zamieszkania;

Or. en

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 60
Ustęp 7

7. uważa, że zasada swobody przemieszczania się powinna zostać włączona do 
europejskich ram regulacyjnych podkreślając prawa i gwarancje, do których pacjenci 
są uprawnieni w UE; zauważa, że każdy zaproponowany akt legislacyjny powinien 
nakładać na organy regulacyjne obowiązek wymiany informacji o rejestracji i 
środkach dyscyplinarnych związanych ze specjalistami opieki zdrowotnej w interesie 
bezpieczeństwa publicznego i pacjentów;

Or. en

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 61
Ustęp 7

7. uważa, że transgraniczna opieka zdrowotna powinna zostać włączona do szerszych 
europejskich ram regulacyjnych w celu zagwarantowania pacjentom ich praw i 
zabezpieczeń, do jakich mieliby prawo w miejscu zamieszkania;

Or. en
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Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 62
Ustęp 7

7. nie uważa, że zasady rynku wewnętrznego powinny zostać włączone do szerszych 
europejskich ram regulacyjnych w celu zagwarantowania pacjentom ich praw i 
zabezpieczeń, do jakich mieliby prawo w miejscu zamieszkania;

Or. nl

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 63
Ustęp 7 a (nowy)

7a. uważa, że przeszkody w mobilności pacjentów miedzy państwami członkowskimi, 
której sobie życzą, powinny być przede wszystkim usunięte środkami współpracy 
między państwami członkowskimi; 

Or. nl

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 64
Ustęp 7 b (nowy)

7b. uznaje, że mobilność pacjentów zawsze odzwierciedla wolny wybór pacjenta i nie 
należy wywierać żadnej presji na możliwość wolnego wyboru przez pacjenta; 

Or. nl

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 65
Ustęp 7 c (nowy)

7c. uznaje, że decyzja o zezwoleniu na swobodę przemieszczania się w odniesieniu do 
usług zdrowotnych leży w gestii poszczególnych państw członkowskich; 
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Or. nl

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 66
Ustęp 8

skreślony

Or. nl

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 67
Ustęp 8

8. uważa wprowadzenie ram legislacyjnych na szczeblu Wspólnoty za najlepszy sposób 
zagwarantowania pewności prawnej pacjentom, krajowym systemom opieki 
zdrowotnej i prywatnym dostawcom usług zdrowotnych; takie ramy powinny 
zagwarantować zgodność z podstawowymi zasadami - powszechnością, 
solidarnością, równością dostępu, jakością, bezpieczeństwem i trwałością; powinny 
też zapewnić państwom członkowskim możliwość zachowania ich systemów 
wydawania pozwoleń, zgodnie z prawem wspólnotowym dotyczącym regulacji cen i 
planowania opieki zdrowotnej, w ten sposób ułatwiając organizowanie i 
finansowanie własnych systemów opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 68
Ustęp 8

8. uważa, (skreślenie), że poprawa funkcjonowania transgranicznych usług 
zdrowotnych nie powinna odbywać się kosztem dostępu do podstawowej opieki 
zdrowotnej; jest zdania, że nie może ona pogarszać dostępu do specjalistycznych 
usług zdrowotnych poprzez odpływ pracowników medycznych do państw 
członkowskich oferujących wysokie standardy ekonomiczne;

Or. pl
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Poprawkę złożyły Linda McAvan, Karin Jöns

Poprawka 69
Ustęp 8

8. uważa przede wszystkim, że inicjatywy transgraniczne UE w zakresie zdrowia 
powinny polepszyć dostęp do opieki zdrowotnej oraz zmniejszyć rosnącą nierówność 
w kwestiach opieki zdrowotnej, aby zagwarantować, że - niezależnie od sytuacji 
osobistej – wszyscy ludzie otrzymają wysokiej jakości opiekę w przypadku choroby; 

u

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 70
Ustęp 8

8. uważa, że poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego w zakresie opieki 
zdrowotnej prowadzona przy braku prawdziwej, ambitnej polityki zdrowotnej na 
poziomie UE i państw członkowskich spowodowałaby jedynie zwiększenie 
możliwości wyboru dla niezwykle ograniczonej grupy uprzywilejowanych pacjentów, 
zapewniając tym „wybrańcom” dostęp do opieki zdrowotnej na najlepszym 
dostępnym poziomie. 

Or. fr

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 71
Ustęp 8

8. uważa, że (skreślenie) poprawa funkcjonowania wewnętrznego rynku w zakresie 
opieki zdrowotnej powinna poszerzyć ofertę dostępną pacjentom w Unii Europejskiej, 
w celu ułatwienia im dostępu do najlepszej jakości opieki zdrowotnej, a jednocześnie 
przyczynić się do zapewnienia lepszej opieki zdrowotnej w państwie pochodzenia 
pacjenta;

Or. en
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Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 72
Ustęp 8

8. uważa przede wszystkim, że poprawa funkcjonowania wewnętrznego rynku w 
zakresie opieki zdrowotnej zgodnie z art. 49 Traktatu WE powinna poszerzyć ofertę 
dostępną pacjentom w Unii Europejskiej, w celu ułatwienia im dostępu do (skreślenie) 
odpowiedniej jakości opieki zdrowotnej oraz ośrodków transgranicznej doskonałości, 
jednocześnie uznając, że polityka zdrowotna pozostaje w kompetencji państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 73
Ustęp 8

8. uważa przede wszystkim, że poprawa funkcjonowania wewnętrznego rynku w 
zakresie opieki zdrowotnej powinna poszerzyć ofertę dostępną pacjentom w Unii 
Europejskiej, w celu ułatwienia im dostępu do najlepszej jakości opieki zdrowotnej; 
uważa za istotne podkreślenie, że poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego 
usług zdrowotnych nie powinna zaowocować rozwojem turystyki medycznej; 

Or. fr

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 74
Ustęp 8

8. uważa przede wszystkim, że nowe europejskie ramy prawne w zakresie opieki 
zdrowotnej powinny poszerzyć ofertę dostępną pacjentom w Unii Europejskiej, w celu 
ułatwienia im dostępu do najlepszej jakości opieki zdrowotnej;

.

Or. en
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Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 75
Ustęp 8

8. uważa przede wszystkim, że poprawa funkcjonowania wewnętrznego rynku w 
zakresie opieki zdrowotnej musi wpłynąć na bezpieczeństwo pacjentów i powinna 
poszerzyć ofertę dostępną pacjentom w Unii Europejskiej, w celu ułatwienia im 
dostępu do najlepszej jakości opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 76
Ustęp 8 a (nowy)

8a. proponuje, aby przyznane fundusze UE zostały w większym niż dotychczas stopniu 
wykorzystane przez państwa członkowskie na doposażenie w sprzęt i modernizację 
budynków publicznej służby zdrowia,

Or. pl


