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КРАТКА ОБОСНОВКА

Зачитане на взаимодопълняемостта между жените и мъжете, прилагане на 
принципа на справедливост

Когато европейският законодателен орган установява законодателство относно правата 
на пациентите, следва да се приложи принципът на справедливост. Жените и мъжете 
са взаимодопълняеми. Никой не отрича факта, ме медицинските нужди се изразяват по 
различен начин сред жените и мъжете. Към непреходността на основните общи 
ценности на здравните системи в ЕС, приети от Съвета през юни 2006 г., а именно 
универсалност, достъп до качествено лечение, справедливост и солидарност, се добавя 
принципът „справедливост в здравето“, който означава равно третиране на 
мъжете и жените, когато те имат общи нужди, докато в същото време се отдава 
равнопоставено внимание на техните различия.

Докладчикът набляга върху гаранцията за достъп до системите за обществено здраве
в трансграничен контекст. Става въпрос съвсем естествено за предоставянето на 
акушеро-гинеколожки здравни грижи и на грижи, свързани със защитата на майките и 
децата, в съответствие с определението на Световната здравна организация, дадено по 
време на нейната 56-та световна здравна асамблея в Алма Ата (резолюция 
A56/27).Докладчикът изтъква своето безпокойство, в рамките на комисията по правата 
на жените, във връзка с лечението на рака на гърдата, който днес се явява в ЕС 
основната причина за смъртност при жените на възраст от 35 до 55 години. 
Профилактиката, мамографската диагностика и лечението на рака на гърдата или на 
рака на матката следва да бъдат включени в условията за възстановяване на 
трансграничните здравни грижи.  Същите изисквания се налагат и за мъжете, които 
следва също така да се възползват от мерки за профилактика, диагностика и лечение на 
рака на белия дроб, простатата, панкреаса или тестисите. Можем да спасим живота на 
редица жени/майки и мъже/бащи, които не знаят, че са болни от рак, ако законодателят 
не поставя пречки за засилено трансгранично сътрудничество в тази област и ако 
държавите-членки се ангажират целенасочено да си сътрудничат в тази област.

Разликите между половете проличават в условията за възстановяване на 
разходите за лечение и грижи. Застрахователните дружества, 
взаимозастрахователните кооперации и здравните каси следва да прекратят всяка 
форма на дискриминация, включително скрита, когато тя е основана например на 
рискови фактори, свързани с наследствени или генетични заболявания. Те следва също 
така да престанат да изчисляват разходите за здравно осигуряване и застрахователни 
премии в зависимост от пола и естеството на работата, подлежаща на индексация. Що 
се отнася до разходите и премиите, компетентните схеми следва да преустановят всяка 
дискриминация въз основа на естеството на индексираната работа. Констатира се, че 
редица жени не работят на официалния пазар на труда, а участват в други дейности, 
като например ръководенето на мрежи за солидарност между поколенията, подготовка 
за раждане и възпитание на децата или грижи за възрастните хора. Ето защо 

                                               
1 (Международна конференция, посветена на първичните здравни грижи, Алма-Ата: 25-та годишнина, 
Доклад на секретариата, Точка 14.18 от предварителния проект на дневен ред от 24 април 2003 г.)
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докладчикът припомня необходимостта от изчисляване на разходите и премиите, в 
частност за жените, по-скоро в зависимост от цикъла на живота.

С оглед да се избегне всякаква дискриминация между пациентите, основана на 
финансовото положение или националността, докладчикът предлага да се почерпи 
опит от Европейската фармакопея, институция на Съвета на Европа със седалище в 
Страсбург, която работи в полза на по-доброто предоставяне на лекарствени продукти 
между нейните членове, като в същото време гарантира тяхното по-добро качество.

Въвеждането на трансгранични здравни грижи съставлява огромен потенциал за 
междурегионалното сътрудничество. Въпросното сътрудничество се организира по 
различен начин в зависимост от географското разпределение на бившите държави-
членки (ЕС-15) в сравнение с новите държави-членки (ЕС-12) и няколко мрежи между 
нови и стари държави-членки, по-специално в Източна Европа. Социално-
икономическото развитие, което често е неравномерно, води до също така 
неравномерна организация общественото здраве. Тази ситуация проличава именно на 
границата между бивша и нова държава-членка. Следователно, държавите-членки 
трябва да предприемат всички мерки, за да изпреварят икономическите и 
организационни последици за здравните специалисти, доставчиците на здравни грижи 
и касите за здравно осигуряване. Следва да се съвместят изискванията на пациентите, 
които ползват трансгранични здравни грижи, със задълженията на здравния персонал, 
който от своя страна е изправен пред ново схващане за здравните грижи от 
икономическа гледна точка. Здравето и свързаните с него услуги не могат да бъдат 
разглеждани единствено от икономическа гледна точка и да бъдат подлагани на 
правилата на конкуренцията. Този подход обосновава впрочем факта, че настоящата 
директива се основава не само на член 95 от Договора, който уточнява 
функционирането на свободния пазар, но и на член 152 относно общественото здраве. 
На държавите-членки се пада отговорността да гарантират устойчивостта на 
общественото национално здравно обслужване и достъпът при равни условия до това 
обслужване, както и да обезпечат приоритетно доброто здраве на всички свои 
граждани. Националната здравна карта остава в ръцете на държавите-членки.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в 
доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за като взеха предвид Договора за 
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създаване на Европейската общност и 
по-специално член 95 от него,

създаване на Европейската общност и 
по-специално член 152 от него,

Or. fr

Обосновка

Европейската директива относно прилагането на правата на пациентите в 
областта на здравните грижи трябва обезателно да се основава на член 152 от ДЕС, 
който установява политиките и действията на Общността в областта на 
общественото здравеопазване.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Освен това пациентите от други 
държави членки следва да получават 
еднакво лечение с това, което получават 
гражданите на държавата-членка на 
местолечение и, в съответствие с 
общите принципи за справедливост и 
недискриминация, признати в член 21 
от Хартата, те не трябва по никакъв 
начин да бъдат дискриминирани на 
основата на пол, раса, цвят, етнически 
или социален произход, генетични 
характеристики, език, религиозна 
принадлежност или убеждение, 
политически или каквито и да е други 
възгледи, принадлежност към 
национално малцинство, собственост, 
рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. Държавите-
членки могат да прибягват до 
разграничения в лечението, назначавано 
на различни групи от пациенти, само 
когато могат да докажат, че това е 
оправдано поради разбираеми 
медицински съображения като 
например случая със специфични мерки 
за жени или за някои възрастови групи 
(напр. безплатна ваксинация за деца 

(13) Освен това пациентите от други 
държави членки следва да получават 
еднакво лечение с това, което получават 
гражданите на държавата-членка на 
местолечение и, в съответствие с 
общите принципи за справедливост и 
недискриминация, те не трябва по 
никакъв начин да бъдат 
дискриминирани на основата на пол, 
раса, цвят, етнически или социален 
произход, генетични характеристики, 
език, религиозна принадлежност или 
убеждение, политически или каквито и 
да е други възгледи, принадлежност към 
национално малцинство, собственост, 
рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. Ето защо следва 
да се изисква основните общи 
ценности на здравните системи в 
Европейския, приети от Съвета през 
юни 2006 г., а именно универсалност, 
достъп до качествено лечение, 
справедливост и солидарност, да 
бъдат съществена съставна част от 
социалната защита в Европа.
Държавите-членки се призовават по-
специално да прибягват до 
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или възрастни хора). Освен това, тъй 
като настоящата директива спазва 
основните права и принципите, 
признати по-специално от Хартата 
на основните права на ЕС, тя трябва да 
бъде изпълнявана и прилагана като се 
спазват правото на равенство пред 
закона и принципа за недискриминация 
в съответствие с общите принципи на 
правото, гарантирани в членове 20 и 21 
от Хартата. Настоящата директива се 
прилага без да се засяга нито Директива 
2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. 
относно прилагане на принципа на 
равно третиране на лица без разлика на 
расата или етническия произход, нито 
други директиви, съобразени с член 13 
от Договора за създаване на ЕО. В тази 
светлина директивата предвижда, че 
пациентите получават третиране 
равностойно с това на гражданите от 
държава-членка на местолечение, 
включително като се ползват от 
закрилата срещу дискриминация, 
предвидената от правото на Общността, 
а също и от законодателството на 
държавата-членка на местолечение.

разграничения в лечението, назначавано 
на различни групи от пациенти, само 
когато могат да докажат, че това е 
оправдано поради разбираеми 
медицински съображения като 
например случая със специфични мерки 
за жени или за някои възрастови групи. 
Освен това, тъй като настоящата 
директива спазва основните права и 
признатите принципи, тя трябва да 
бъде изпълнявана и прилагана като се 
спазват правото на равенство пред 
закона и принципа за недискриминация 
в съответствие с общите принципи на 
правото. Освен това, настоящата
директива се прилага без да се засяга 
нито Директива 2000/43/ЕО на Съвета 
от 29 юни 2000 г. относно прилагане на 
принципа на равно третиране на лица 
без разлика на расата или етническия 
произход, нито други директиви, 
съобразени с член 13 от Договора за 
създаване на ЕО. В тази светлина 
директивата предвижда, че пациентите 
получават третиране равностойно с това 
на гражданите от държава-членка на 
местолечение, включително като се 
ползват от закрилата срещу 
дискриминация, предвидената от 
правото на Общността, а също и от 
законодателството на държавата-членка 
на местолечение.

Or. fr

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Следва да се подчертае 
необходимостта от прилагането на 
специфични мерки, за да се гарантира 
на жените равнопоставен достъп до 
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обществените здравни системи и по-
специално до акушерско-гинеколожки 
здравни грижи, както и до здравни 
грижи, обхващащи защитата на 
майките и децата, в съответствие с 
определението за първични здравни 
грижи на Световната здравна 
организация, дадено по време на 
нейната 56-та световна здравна 
асамблея, състояла се на 24 април 
2003 г. (1).
(1) Международна конференция в 
Алма-Ата относно първичните 
здравни грижи: двадесет и пета 
годишнина: Доклад на Секретариата 
(A56/27).

Or. fr

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Настоящата директива установява 
също и правото за пациента да получава 
всеки лекарствен продукт, разрешен за 
продажба в държавата-членка на 
предоставяне на здравното обслужване, 
дори и той да не е разрешен за продажба 
в държавата-членка на осигуряване, тъй 
като това е неизменна част от 
получаването на ефикасно лечение в 
друга държава-членка.

(27) Настоящата директива установява 
също и правото за пациента да получава 
всеки лекарствен продукт, разрешен за 
продажба в държавата-членка на 
предоставяне на здравното обслужване, 
дори и той да не е разрешен за продажба 
в държавата-членка на осигуряване, тъй 
като това е неизменна част от 
получаването на ефикасно лечение в 
друга държава-членка. Държавите-
членки следва да установят 
условията за предоставяне на 
неразрешени лекарствени продукти с 
цел да се избегне дискриминация
между пациентите.

Or. fr



PE415.154v01-00 8/12 PA\750982BG.doc

BG

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавите-членки могат да 
запазят общите условия, критериите за 
допустимост и регулаторните и 
административните формалности за 
ползване на здравно обслужване и 
възстановяване на разходите за здравно 
обслужване, като например изискването 
за преглед при общопрактикуващ лекар 
преди преглед при специалист или 
преди получаването на болнични грижи, 
а също и във връзка с пациенти, 
търсещи здравно обслужване в друга 
държава-членка, в случай че тези 
условия са необходими, 
пропорционални на целта и не са 
произволни и дискриминиращи. Така 
например е целесъобразно да се изисква 
гореспоменатите общи условия и 
формалности да се прилагат по 
обективен, прозрачен и 
недискриминиращ начин и да са 
предварително известни, да се 
основават предимно на лекарски 
наблюдения и да не налагат 
допълнителна тежест на пациентите, 
търсещи здравно обслужване в друга 
държава-членка, в сравнение с 
пациентите, лекувани в собствената им 
държава-членка на осигуряване, както и 
решенията да се вземат възможно най-
бързо. Това не засяга правото на 
държавите-членки да предвиждат 
критерии или условия за предварително 
разрешение в случай на пациенти, които 
търсят здравни грижи в държавата-
членка на осигуряване.

(28) Държавите-членки следва да 
запазят общите условия, критериите за 
допустимост и регулаторните и 
административните формалности за 
ползване на здравно обслужване и 
възстановяване на разходите за здравно 
обслужване, както и за последващо 
лечение от здравен специалист в 
държавата-членка на осигуряване -
като например изискването за преглед 
при общопрактикуващ лекар преди 
преглед при специалист или преди 
получаването на болнични грижи, а 
също и във връзка с пациенти, търсещи 
здравно обслужване в друга държава-
членка, в случай че тези условия са 
необходими, пропорционални на целта 
и не са произволни и дискриминиращи. 
Така например е целесъобразно да се 
изисква гореспоменатите общи условия 
и формалности да се прилагат по 
обективен, прозрачен и 
недискриминиращ начин и да са 
предварително известни, да се 
основават предимно на лекарски 
наблюдения и да не налагат никаква 
допълнителна тежест нито на здравния 
специалист в държавата-членка на 
осигуряване, нито на пациентите, 
търсещи здравно обслужване в друга 
държава-членка, в сравнение с 
пациентите, лекувани в собствената им 
държава-членка на осигуряване, както и 
решенията да се вземат възможно най-
бързо. Това не засяга правото на 
държавите-членки да предвиждат 
критерии или условия за предварително 
разрешение в случай на пациенти, които 
търсят здравни грижи в държавата-
членка на осигуряване.
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Обосновка

Трябва да се гарантира, че стойността на последващото лечението след медицинска 
намеса в друга държава-членка не води до преразходи за здравните специалисти в 
държавата-членка на осигуряване на пациента, по-специално при оказването на 
спешна медицинска помощ.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Всяка здравна грижа, която не се 
разглежда като болнична в съответствие 
с разпоредбите на настоящата 
директива, следва да се счита за 
извънболнична грижа. В светлината на 
съдебната практика на Съда на 
Европейските общности относно 
свободното движение на услуги, 
целесъобразно е да не се въвежда 
изискване за предварително одобрение 
за възстановяване на разходи от 
социалноосигурителната система на 
държавата-членка на осигуряване за 
извънболнични грижи, предоставени в 
друга държава-членка. Доколкото 
възстановяването на разходи за такъв 
род грижи остава в границите на 
покритието, гарантирано от схемата за 
обезщетения по болест на държавата-
членка на осигуряване, отсъствието на 
изискване за предварително одобрение 
не следва да наруши финансовото 
равновесие на системите за социална 
сигурност.

(29) Всяка здравна грижа, която не се 
разглежда като болнична в съответствие 
с разпоредбите на настоящата 
директива, следва да се счита за 
извънболнична грижа. В светлината на 
съдебната практика на Съда на 
Европейските общности относно 
свободното движение на услуги, 
целесъобразно е да не се въвежда 
изискване за предварително одобрение 
за възстановяване на разходи от 
социалноосигурителната система на 
държавата-членка на осигуряване за 
извънболнични грижи, предоставени в 
друга държава-членка. При все това, 
държавата-членка на осигуряване 
следва да предприеме мерки, за да 
установи предварително условията и 
възстановяването на разходите за 
последващо лечение от здравен 
специалист в държавата-членка на 
осигуряване, по-специално при 
оказването на спешна медицинска 
помощ. Доколкото възстановяването на 
разходи за такъв род грижи остава в 
границите на покритието, гарантирано 
от схемата за обезщетения по болест на 
държавата-членка на осигуряване, 
отсъствието на изискване за 
предварително одобрение не следва да 
наруши финансовото равновесие на 
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системите за социална сигурност.

Or. fr

Изменение 7

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а) застрахователните дружества, 
взаимозастрахователните 
кооперации и здравните каси 
прекратяват всяка форма на 
дискриминация, дори и скрита, 
основана на рискови фактори, 
свързани с наследствени или 
генетични заболявания и не 
изчисляват разходите за здравно 
осигуряване и застрахователни 
премии в зависимост от пола и 
естеството на работата, подлежаща 
на индексация, както и приложимите 
схеми за изчисление на разходите и 
премиите преустановяват всяка 
дискриминация въз основа на 
естеството на индексираната 
работа, по-специално по отношение 
на жените; констатира се, че редица 
жени не работят на официалния 
пазар на труда, а участват в по-
голяма степен в други дейности, като 
например ръководенето на мрежи за 
солидарност между поколенията, 
подготовка на раждането и 
възпитание на децата или грижи за 
възрастните хора. Настоящата 
директива набляга следователно 
върху необходимостта от 
изчисляване на разходите и 
премиите, в частност за жените, по-
скоро в зависимост от цикъла на 
живота.

Or. fr
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Изменение 8

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) налице е справедливост в 
здравеопазването, което означава, че 
мъжете и жените се третират 
равно при общи нужди, като в 
същото време се отдава значение на 
техните различия по безпристрастен 
начин.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Член 10- параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки на осигуряване 
гарантират, че са налице механизми за 
предоставяне на пациентите, при 
поискване, на информация относно 
получаването на здравни грижи в друга 
държава-членка и за приложимите 
условия и предпоставки, когато inter alia 
е причинена вреда вследствие на 
предоставянето на трансгранично 
здравно обслужване.

1. Държавите-членки на осигуряване 
гарантират, че са налице механизми за 
предоставяне на пациентите, при 
поискване, на информация относно 
получаването на здравни грижи в друга 
държава-членка и за приложимите 
условия и предпоставки, когато inter alia 
е причинена вреда вследствие на 
предоставянето на трансгранично 
здравно обслужване, условия, 
позволяващи провеждането на 
последващо лечение от здравен 
специалист в държавата-членка на 
осигуряване, както и възстановяване 
на разходите.

Or. fr
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