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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da sodijo zdravstvene storitve med storitve na notranjem trgu in da bosta dostop 
do čezmejnega zdravstvenega varstva in prosti pretok bolnikov ter zdravstvenih delavcev 
prispevala k izboljšanju zdravstvenih rezultatov;

2. obžaluje, da je izključitev zdravstvenih storitev iz področja uporabe direktive o storitvah 
razbremenila države članice pritiska za odstranitev neupravičenih ovir pri prostem 
pretoku;

3. ob popolnem spoštovanju zaključkov Sveta glede univerzalnosti, solidarnosti in enakosti 
evropskih zdravstvenih sistemov in ob upoštevanju določb člena 152 pogodbe o ES, 
poudarja, da je bila v sodbah Evropskega sodišča jasno priznana uporaba temeljnih 
svoboščin na notranjem trgu glede zdravstvenega varstva, ob istočasni jasni referenci na 
vprašanja o kakovosti zdravstvenega varstva in dostopa do njega;

4. priznava, da obstaja povpraševanje po čezmejnih zdravstvenih storitvah;

5. poudarja, da Uredba (ES) št. 1408/71 in Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti ter Direktiva 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij ne 
zapolnjujejo obstoječih zakonodajnih vrzeli na ravni EU; meni, da pri čezmejnem nudenju 
zdravstvenih storitev varnost bolnikov in njihove pravice niso zagotovljene, ter da obstaja 
pravna negotovost glede mehanizmov za nadomestila, dolžnosti zdravstvene oskrbe in 
določb na področju obvladovanja tveganja zasebnih bolnikov;

6. nadalje poudarja, da primanjkujejo določbe za zagotavljanje dostopa do informacij za 
bolnike in legitimnost informacijskih virov glede nudenja zdravstvenih storitev, 
farmacevtskih izdelkov in zdravniške oskrbe;

7. meni, da je treba načela notranjega trga vključiti v širši evropski regulativni okvir, da se 
tako zagotovijo pravice bolnikov in garancije, ki bi jih koristili doma;

8. meni, da bo predvsem izboljšanje delovanja notranjega trga za zdravstvene storitve 
okrepilo možnosti za bolnike v Evropski uniji, in jim tako olajšalo dostop do 
zdravstvenega varstva boljše kakovosti.


