
PA\645403PT.doc PE 382.474v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

PROVISÓRIO
2006/2275(INI)

20.12.2006

PROJECTO DE PARECER
da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

dirigido à Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores

sobre o impacto e as consequências da exclusão dos Serviços de Saúde da 
Directiva relativa aos Serviços no Mercado Interno 
(2006/2275 (INI))

Relator de parecer: Jules Maaten



PE 382.474v01-00 2/3 PA\645403PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\645403PT.doc 3/3 PE 382.474v01-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que os Serviços de Saúde são parte integrante dos serviços no mercado interno e 
que o acesso aos cuidados de saúde a nível transfronteiriço, bem como a livre circulação 
dos pacientes e dos profissionais do sector, contribuirão para a melhoria das prestações 
sanitárias;

2. Lamenta que a exclusão dos Serviços de Saúde do âmbito da Directiva relativa aos 
serviços tenha aliviado a pressão que se fazia sentir sobre os Estados-Membros no sentido 
de removerem os obstáculos injustificados à livre circulação;

3. Embora respeitando plenamente as conclusões do Conselho sobre a universalidade, a 
solidariedade e a equidade dos sistemas europeus de cuidados de saúde, bem como as 
disposições do artigo 152º do Tratado CE, sublinha que os acórdãos do Tribunal de Justiça 
das Comunidades Europeias reconheceram de forma inequívoca a aplicabilidade das 
liberdades fundamentais do mercado interno aos cuidados de saúde, ao mesmo tempo que 
fizeram referência explícita às questões da qualidade e do acesso que lhes subjazem;

4. Reconhece que existe, de facto, uma procura de serviços de saúde a nível transfronteiriço;

5. Salienta que o Regulamento (CEE) n° 1408/71, o Regulamento (CE) n° 883/2004, relativo 
à coordenação dos sistemas de segurança social, e a Directiva 2005/36/CE, relativa ao 
reconhecimento das qualificações profissionais, não colmatam todas as diferenças de 
regulamentação existentes a nível comunitário; considera, por outro lado, que a segurança 
e os direitos dos doentes não estão garantidos no quadro da prestação de serviços de saúde 
a nível transfronteiriço e que persiste a incerteza jurídica em relação aos mecanismos de 
reembolso, ao dever da prestação de cuidados de saúde e às disposições sobre gestão de 
riscos no que diz respeito aos doentes dos sistemas privados;

6. Sublinha que ainda não existem disposições destinadas a assegurar o acesso dos pacientes 
à informação e a garantir a legitimidade das fontes de informação em matéria de prestação 
de cuidados de saúde, produtos farmacêuticos e tratamento médico;

7. Entende que os princípios do mercado interno devem ser incorporados num mais amplo 
quadro normativo europeu, a fim de se poder salvaguardar os direitos dos doentes e as 
garantias a que teriam direito a nível nacional;

8. Considera, acima de tudo, que a melhoria do funcionamento do mercado interno neste 
sector deveria proporcionar um aumento das opções à disposição dos doentes de toda a 
UE, com o objectivo de facilitar o seu acesso aos cuidados de saúde qualitativamente mais 
avançados de que se possa usufruir.


