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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

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; 

2. ubolewa, że wyłączenie usług zdrowotnych z zakresu dyrektywy usługowej spowodowało 
zaprzestanie wywierania nacisku na państwa członkowskie, aby usunęły nieuzasadnione 
przeszkody w swobodnym przepływie usług;

3. w pełni respektując konkluzje Rady na temat uniwersalności, solidarności i równości 
europejskich systemów opieki zdrowotnej i 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, wyraźnie odnosząc się do kwestii jakości i dostępu do tejże opieki;

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

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;  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 i przepisów dotyczących zarządzania ryzykiem w przypadku pacjentów 
prywatnych;

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;

7. 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;

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. 
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