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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas ragina atsakingą Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad sveikatos priežiūros paslaugos sudaro vidaus rinkoje teikiamų paslaugų dalį 
ir kad galimybė naudotis tarpvalstybinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis bei laisvas 
pacientų ir sveikatos apsaugos specialistų judėjimas padės užtikrinti geresnę sveikatos 
priežiūrą;  

2. apgailestauja, kad neįtraukus sveikatos priežiūros paslaugų į Paslaugų direktyvos taikymo 
sritį nebeliko spaudimo valstybėms narėms panaikinti nepagrįstas kliūtis laisvam 
judėjimui; 

3. tinkamai atsižvelgia į Tarybos išvadas dėl Europos sveikatos priežiūros sistemų 
universalumo, solidarumo ir teisingumo ir į EB sutarties 152 straipsnio nuostatas, tačiau 
pabrėžia, kad Europos Teisingumo Teismo (ETT) sprendimuose aiškiai pripažįstama, jog 
pagrindinės teisės galioja sveikatos priežiūros paslaugų vidaus rinkoje ir ypatingas 
dėmesys skiriamas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir galimybės jomis naudotis 
klausimams;  

4. pripažįsta, kad yra tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų paklausa;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1408/71, Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo nuostatos nepanaikina esamų reglamentavimo spragų ES 
lygmeniu; mano, kad neužtikrinamas pacientų saugumas ir jų teisės teikiant 
tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas, ir atkreipia dėmesį į teisinį netikrumą, 
susijusį su privatiems pacientams skirta kompensavimo sistema, pareiga jais rūpintis ir 
nuostatomis dėl rizikos valdymo;      

6. taip pat pabrėžia nuostatų, kuriomis būtų siekiama užtikrinti galimybę pacientams gauti 
informaciją ir informacijos šaltinių apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, vaistus ir 
medicininį gydymą teisėtumą, trūkumą;

7. mano, kad vidaus rinkos principai turėtų būti įtraukti į platesnio taikymo masto Europos 
teisės aktus siekiant užtikrinti pacientų teisių ir garantijų, kuriomis jie galėtų naudotis savo 
šalyje, apsaugą; 

8. mano, kad siekiant gerinti sveikatos priežiūros paslaugų vidaus rinkos veikimą Europos 
Sąjungoje visų pirma turėtų būti užtikrinamos didesnės pacientų galimybės rinktis, kad 
būtų palengvinta jų prieiga prie geriausios kokybės priežiūros paslaugų.
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