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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες υγείας συγκαταλέγονται στις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά και ότι η πρόσβαση στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και η ελεύθερη 
κυκλοφορία των ασθενών και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας θα συμβάλουν 
στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην υγεία· 

2. λυπάται για το γεγονός ότι ο αποκλεισμός των υπηρεσιών υγείας από το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες απάλλαξε τα κράτη μέλη από την πίεση για την άρση των 
αδικαιολόγητων εμποδίων που παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία·

3. σεβόμενο πλήρως τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την καθολικότητα, την 
αλληλεγγύη και την ισοτιμία των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας και τις διατάξεις του 
άρθρου 152 της Συνθήκης ΕΚ, υπογραμμίζει ότι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) έχουν αναγνωρίσει σαφώς την εφαρμογή των 
θεμελιωδών ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, με ρητή αναφορά στα θέματα της ποιότητας και της πρόσβασης στις 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

4. αναγνωρίζει ότι υπάρχει ζήτηση για διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας·

5. επισημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και η οδηγία 2005/36/ΕΚ 
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων δεν καλύπτουν τα 
υφιστάμενα ρυθμιστικά κενά σε επίπεδο ΕΕ· είναι της γνώμης ότι δεν κατοχυρώνεται η 
ασφάλεια και τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης και ότι υπάρχει νομική ανασφάλεια όσον αφορά τους 
μηχανισμούς επιστροφής εξόδων, το καθήκον μέριμνας και τις διατάξεις διαχείρισης 
κινδύνων για ιδιώτες ασθενείς·

6. επισημαίνει περαιτέρω ότι υπάρχει έλλειψη διατάξεων για τη διασφάλιση της πρόσβασης 
των ασθενών σε πληροφορίες και της νομιμότητας των πηγών πληροφόρησης για την 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τη θεραπευτική αγωγή·

7. θεωρεί ότι οι αρχές της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα ευρύτερο 
ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών και των 
εγγυήσεων που θα εδικαιούντο στη χώρα τους·

8. θεωρεί ότι, πρωτίστως, η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για την 
υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να αυξήσει τις επιλογές που διαθέτουν οι ασθενείς 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε 
άριστης ποιότητας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.


