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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att vårdtjänster utgör en del av tjänsterna på den inre 
marknaden och att tillgången till gränsöverskridande hälso- och sjukvård och fri rörlighet 
för patienter och sjukvårdspersonal kommer att medverka till att resultaten inom
sjukvården förbättras.

2. Europaparlamentet beklagar att undantaget av vårdtjänster från tjänstedirektivets 
tillämpningsområde har lett till att medlemsstaterna inte längre är lika hårt pressade att 
undanröja omotiverade hinder för fri rörlighet.

3. Europaparlamentet respekterar till fullo rådets slutsatser om de europeiska hälso- och 
sjukvårdssystemens heltäckande tillgänglighet, solidaritet och rättvisa och 
bestämmelserna i artikel 152 i EG-fördraget. Samtidigt betonar parlamentet att 
tillämpningen av den inre marknadens grundläggande friheter inom hälso- och sjukvård 
tydligt har erkänts i EG-domstolens domslut, och att EG-domstolen också i dessa 
uttryckligen hänvisat till sjukvårdens kvalitet och tillgänglighet.

4. Europaparlamentet inser att det finns en efterfrågan på gränsöverskridande vårdtjänster.

5. Europaparlamentet påpekar att förordning (EG) nr 1408/71 och förordning (EG) 
nr 883/2004 om samordning av systemen för social trygghet och direktiv 2005/36/EG om 
erkännande av yrkeskvalifikationer inte täcker de luckor som finns i regelverket på 
EU-nivå. Patienternas säkerhet och rättigheter garanteras inte inom ramen för det 
gränsöverskridande utbudet av vårdtjänster, och det råder rättslig osäkerhet avseende
ersättningsmekanismer, vårdansvar och bestämmelser som gäller riskhantering för 
enskilda patienter.

6. Europaparlamentet påpekar vidare att det saknas bestämmelser som garanterar patienterna
tillgång till information och informationskällornas legitimitet när det gäller hälso- och 
sjukvård, läkemedel och medicinsk behandling.

7. Europaparlamentet anser att principerna för den inre marknaden bör införlivas med ett 
bredare europeiskt regelverk för att säkerställa patienternas rättigheter och de garantier 
som de skulle ha rätt till i hemlandet. 

8. Europaparlamentet anser att en förbättring av den inre marknaden för hälso- och sjukvård 
framför allt bör öka valmöjligheterna för patienter inom EU, detta för att underlätta 
tillgången till den bästa hälso- och sjukvården.


