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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at sundhedstjenester udgør en del af tjenesteydelserne i det indre marked, 
og at adgang til grænseoverskridende sundhedspleje og den frie bevægelighed for 
patienter og sundhedspersonale vil bidrage til at skabe bedre resultater på 
sundhedsområdet;

2. beklager, at udelukkelsen af sundhedstjenester fra direktivet om tjenesteydelser har 
medført, at medlemsstaterne ikke længere er pressede til at fjerne ubegrundede hindringer 
for den frie bevægelighed;

3. respekterer fuldt ud Rådets konklusioner om universalitet, solidaritet og lighed i det 
europæiske sundhedssystem og bestemmelserne i EF-traktatens artikel 152, og 
understreger, at Domstolen i sine domme klart har anerkendt, at de grundlæggende 
frihedsrettigheder i det indre marked også gælder for sundhedspleje, med tydelig 
henvisning til spørgsmålet om kvalitet og adgang til sundhedspleje;

4. erkender, at der er behov for grænseoverskridende sundhedstjenester;

5. påpeger, at forordning (EF) nr. 1408/71 og forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering 
af de sociale sikringsordninger og direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer ikke dækker den nuværende mangel på regulering på 
europæisk plan; mener ikke, at patienternes sikkerhed og rettigheder er sikret i 
forbindelse med grænseoverskridende sundhedstjenester, og er af den opfattelse, at den 
juridiske situation for privatpatienter er usikker med hensyn til godtgørelsesordninger, 
behandlingspligt og bestemmelser om risikostyring;

6. påpeger endvidere, at der ikke er nogen bestemmelser, der sikrer patienternes adgang til 
oplysninger eller legitimiteten af kilder til information om sundhedspleje, farmaceutiske 
produkter og lægebehandling;

7. mener, at principperne i det indre marked bør indarbejdes i en bredere lovgivningsmæssig 
ramme på europæisk plan for at sikre patienternes rettigheder og give dem de samme
garantier, som de ville være berettiget til i deres hjemland;

8. mener, at en forbedring af det indre marked for sundhedspleje først og fremmest bør give 
patienterne i EU flere muligheder med henblik på at fremme deres adgang til pleje af 
højeste kvalitet.


