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LÜHISELGITUS

Naiste ja meeste vastastikuse täiendavuse austamine, õigluse põhimõtte rakendamine

Kui ELi õiguslooja sätestab patsientide õigused, tuleb austada õigluse põhimõtet. Naised ja 
mehed täiendavad üksteist. Mitte keegi ei kahtle selles, et naiste meditsiinilised vajadused on 
teistsugused kui meestel. Seetõttu tuleks nõukogu poolt 2006. aasta juunis vastuvõetud ELi 
tervishoiusüsteemide ühistele püsivatele põhiväärtustele, milleks on universaalsus, kvaliteetse 
ravi kättesaadavus, võrdsus ja solidaarsus, lisada põhimõte „õiglus tervishoius”, mis 
tähendab, et mehi ja naisi tuleb kohelda võrdselt siis, kui neil on samad vajadused, kuid 
samas tuleb võtta erapooletult arvesse nende erinevusi.

Arvamuse koostaja nõuab, et piiriüleses kontekstis tagataks juurdepääs 
tervishoiusüsteemidele. Selleks tuleb loomulikult teha kättesaadavaks günekoloogilised ja 
sünnitusabialased tervishoiuteenused ning ema ja vastsündinu kaitsega seotud teenused, nii 
nagu need määratleti Alma-Atas toimunud Maailma Terviseorganisatsiooni 56. maailma 
terviseassambleel (resolutsioon A56/27)1. 

Arvamuse koostaja juhib tähelepanu naiste õiguste komisjonis väljendatud murele rinnavähi 
ravi üle, sest rinnavähk on praegu ELis 35–55-aastaste naiste suremuse esimene põhjus. 
Ennetamine, mammograafilised sõeluuringud ning rinna- ja emakakaelavähi ravi peaksid 
kuuluma piiriüleselt hüvitatavate tervishoiuteenuste alla. Samad nõuded peaksid kehtima ka 
meeste tervise suhtes, kes peaksid samuti saama kasu ennetavatest meetmetest, kopsu-, 
eesnäärme-, kõhunäärme- ja munandivähi sõeluuringutest ja ravist. Me saaksime päästa 
paljude naiste/emade ja meeste/isade elu, kes enda teadmata põevad vähki, kui õiguslooja ei 
takistaks paremat piiriülest koostööd selles valdkonnas ning kui liikmesriigid teeksid selles 
valdkonnas vabatahtlikult koostööd.

Ravi- ja tervishoiukulude hüvitamise viisides on sugudevaheline erinevus. 
Kindlustusettevõtjad, vastastikused kindlustusandjad ja haigekassad peaksid lõpetama 
igasuguse diskrimineerimise, sealhulgas varjatud diskrimineerimise, mis põhineb näiteks 
pärilike või geneetiliste haigustega seotud riskiteguritel. Nad peaksid ka lõpetama 
ravikindlustuskulude ja kindlustusmaksete arvutamise soo ja indekseeritud töö alusel. Kulude 
ja kindlustusmaksete arvutamisel tuleks asjakohastes mehhanismides kaotada igasugune 
diskrimineerimine indekseeritud töö põhjal. Paljud naised ei tööta formaalsel tööturul, vaid on 
end pühendanud muudele tegevustele, näiteks põlvkondadevaheliste solidaarsusel põhinevate 
eneseabivõrgustike juhtimisele, laste eest hoolitsemisele ja nende kasvatamisele või eakate 
inimeste eest hoolitsemisele. Arvamuse koostaja juhib seetõttu tähelepanu vajadusele 
arvutada kulud ja kindlustusmaksed pigem elutsüklist lähtudes, eelkõige naiste puhul.

Et vältida diskrimineerimist patsientide vahel jõukuse ja kodakondsuse alusel, teeksin 
ma ettepaneku õppida Euroopa Nõukogu Strasbourgis asuva institutsiooni Euroopa ravimi- ja 
tervishoiukvaliteedi direktoraadi kogemustest, kus püütakse parandada ravimite ringlemist 
oma liikmesriikide vahel, parandades samal ajal ka nende kvaliteeti. 

                                               
1 (Esmatasandi tervishoiu teemaline rahvusvaheline konverents Alma-Atas: 25. aastapäev, sekretariaadi aruanne, 
esialgne päevakorrapunkt 14.18, 24. aprill 2003)
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Piiriüleste tervishoiuteenuste rakendamine on suurepärane võimalus 
piirkondadevaheliseks koostööks. See toimub eri viisidel sõltuvalt vanade liikmesriikide 
(EU-15) geograafilisest paigutusest võrreldes uute liikmesriikidega (EU-12) ning uute ja 
vanemate liikmesriikide teatavate kombinatsioonide näol, eeskätt Kesk-Euroopas.
Piirkondade sotsiaalmajanduslik areng on sageli erinev, mistõttu ka riikliku tervishoiu 
korraldus on erinev. See olukord on eriti ilmne vanade ja uute liikmesriikide 
ristumiskohtades. Seetõttu peaksid liikmesriigid tegema kõik endast oleneva, et näha ette 
majanduslikke ja korralduslikke mõjusid tervishoiutöötajatele, tervishoiuteenuste osutajatele 
ja ravikindlustussüsteemidele. Piiriülestest tervishoiuteenustest kasu saavate patsientide 
vajadused tuleb ühitada tervishoiutöötajate kohustustega, kes on vastamisi uute majanduslike 
arusaamadega tervishoiuteenuste kohta. Tervist ja sellega seotud teenuseid ei tohi siiski 
vaadelda ainult majanduslikust aspektist ega allutada konkurentsieeskirjadele. See seisukoht 
selgitab ka seda, miks ei tohiks käesolev direktiiv põhineda asutamislepingu artiklil 95, vaid 
peaks hoopis põhinema selle artiklil 152, milles käsitletakse rahvatervist. Just liikmesriigid 
peaksid võtma endale vastutuse riiklike tervishoiuteenuste jätkuvuse ja nendele teenustele 
võrdse juurdepääsu tagamise eest ning kindlustama eeskätt kõigi oma kodanike hea tervise. 
Oma riikliku tervishoiu eest jäävad ka edaspidi vastutama liikmesriigid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 152,

Or. fr

Selgitus

Patsientide tervishoiualaseid õigusi käsitlev Euroopa direktiiv peab kindlasti põhinema EÜ 
asutamislepingu artiklil 152, sest selles on sätestatud ühenduse rahvatervise alane poliitika ja 
tegevus. 
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lisaks sellele tuleks teiste 
liikmesriikide patsiente kohelda 
samamoodi kui ravi osutava liikmesriigi 
patsiente ning võttes arvesse harta artiklis 
21 tunnustatud võrdsuse ja 
diskrimineerimiskeelu üldisi põhimõtteid, 
ei tohi patsiente diskrimineerida soo, rassi, 
nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse 
päritolu, geneetiliste omaduste, keele,
usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste 
või muude arvamuste, rahvusvähemusse 
kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, 
puude, vanuse ega seksuaalse sättumuse 
tõttu. Liikmesriigid võivad vahet teha
erinevatele patsiendirühmadele määratud 
ravi vahel ainult siis, kui nad suudavad 
tõendada, et see on õigustatutud 
meditsiinilistel põhjustel, nagu erimeetmed 
naiste või teatavate vanuserühmade (nt 
laste või eakate tasuta vaktsineerimine)
puhul. Kuna käesolevas direktiivis 
austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas
tunnustatud põhimõtteid, tuleb direktiivi 
rakendada ja kohaldada, austades kõikide 
isikute võrdsust seaduse ees ja 
diskrimineerimiskeelu põhimõtet 
kooskõlas harta artiklites 20 ja 21 
sätestatud õiguse üldpõhimõtetega. 
Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira
nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 
2000/43/EÜ (millega rakendatakse võrdse 
kohtlemise põhimõte sõltumata isikute 
rassilisest või etnilisest päritolust) ja 
muude EÜ asutamislepingu artiklit 13 
jõustavate direktiivide kohaldamist. Sellest 
lähtudes sätestatakse direktiivis, et 
patsiente tuleb kohelda võrdsetel alustel 
ravi osutava liikmesriigi elanikega, see 
põhimõte hõlmab ka ühenduse ja ravi 
osutava liikmesriigi õigusaktidega 

(13) Lisaks sellele tuleks teiste 
liikmesriikide patsiente kohelda 
samamoodi kui ravi osutava liikmesriigi 
patsiente ning võttes arvesse võrdsuse ja 
diskrimineerimiskeelu üldisi põhimõtteid, 
ei tohi patsiente diskrimineerida soo, rassi, 
nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse 
päritolu, geneetiliste omaduste, keele, 
usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste 
või muude arvamuste, rahvusvähemusse 
kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, 
puude, vanuse ega seksuaalse sättumuse 
tõttu. Seetõttu on asjakohane nõuda, et 
nõukogu poolt 2006. aasta juunis 
vastuvõetud Euroopa Liidu 
tervishoiusüsteemi ühtsed põhiväärtused, 
eelkõige universaalsus, juurdepääs 
kvaliteetsetele tervishoiuteenustele, 
võrdsus ja solidaarsus, oleksid Euroopa 
sotsiaalkaitse lahutamatuks osaks.
Liikmesriike kutsutakse eeskätt üles vahet
tegema erinevatele patsiendirühmadele 
määratud ravi vahel ainult siis, kui nad 
suudavad tõendada, et see on õigustatutud 
meditsiinilistel põhjustel, nagu erimeetmed 
naiste või teatavate vanuserühmade puhul. 
Kuna käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse tunnustatud 
põhimõtteid, tuleb direktiivi rakendada ja 
kohaldada, austades kõikide isikute 
võrdsust seaduse ees ja 
diskrimineerimiskeelu põhimõtet 
kooskõlas õiguse üldpõhimõtetega. Samuti 
ei piira käesoleva direktiivi kohaldamine 
nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 
2000/43/EÜ (millega rakendatakse võrdse 
kohtlemise põhimõte sõltumata isikute 
rassilisest või etnilisest päritolust) ja 
muude EÜ asutamislepingu artiklit 13 
jõustavate direktiivide kohaldamist. Sellest 
lähtudes sätestatakse direktiivis, et 
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ettenähtud kaitset diskrimineerimise eest. patsiente tuleb kohelda võrdsetel alustel 
ravi osutava liikmesriigi elanikega, see 
põhimõte hõlmab ka ühenduse ja ravi 
osutava liikmesriigi õigusaktidega 
ettenähtud kaitset diskrimineerimise eest.

Or. fr

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Tähtis on rõhutada vajadust võtta 
erimeetmeid, et tagada naistele õiglane 
juurdepääs riiklikele 
tervishoiusüsteemidele, eelkõige 
günekoloogilistele ja sünnitusabialastele 
tervishoiuteenustele ning ema ja 
vastsündinu tervise kaitsega seotud 
tervishoiuteenustele, vastavalt 24. aprillil 
2003. aastal toimunud Maailma 
Tervishoiuorganisatsiooni 56. maailma 
terviseassambleel (1) vastuvõetud 
esmatasandi tervishoiuteenuste 
määratlusele. 
(1) Esmatasandi tervishoiu teemaline 
rahvusvaheline konverents Alma-Atas: 
kahekümne viies aastapäev: sekretariaadi 
aruanne (A56/27).

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Käesolevas direktiivis sätestatakse ka 
patsiendi õigus saada mis tahes ravimit, 

(27) Käesolevas direktiivis sätestatakse ka 
patsiendi õigus saada mis tahes ravimit, 
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mille turustamine on lubatud liikmesriigis, 
kus tervishoiuteenust osutati, isegi kui 
kõnealuse ravimi turustamine ei ole 
lubatud patsiendi kindlustajariigis, kuna 
see on teises liikmesriigis tõhusa ravi 
saamise hädavajalik tingimus.

mille turustamine on lubatud liikmesriigis, 
kus tervishoiuteenust osutati, isegi kui 
kõnealuse ravimi turustamine ei ole 
lubatud patsiendi kindlustajariigis, kuna 
see on teises liikmesriigis tõhusa ravi 
saamise hädavajalik tingimus. 
Liikmesriigid peaksid kehtestama 
tingimused, mille alusel on võimalik 
saada mittelubatud ravimeid, et vältida 
diskrimineerimist patsientide hulgas.

Or. fr

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriigid võivad säilitada
tervishoiuteenuste ja tervishoiuteenustega 
seotud kulude hüvitamise üldised 
tingimused, abikõlblikkuse kriteeriumid 
ning õigus- ja haldusformaalsused, näiteks 
nõude konsulteerida enne eriarsti 
vastuvõtule pääsemist või enne haiglaravi 
üldarstiga, ka patsientide puhul, kes otsivad 
tervishoiuteenust teises liikmesriigis, kui 
need tingimused on eesmärgi saavutamise 
seisukohast vajalikud ja proportsionaalsed 
ega ole suvalised või diskrimineerivad. 
Seega on asjakohane nõuda, et kõnealuseid 
tingimusi ja vorminõudeid kohaldatakse 
objektiivsel, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil ja need on ette 
teada; et need põhinevad eelkõige 
meditsiinilistel kaalutlustel ning et need ei 
ole teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
otsivatele patsientidele lisatakistuseks 
võrreldes patsientidega, kes saavad ravi 
oma kindlustajariigis, ning et otsused 
tehakse võimalikult kiiresti. See ei piira 
liikmesriikide õigust kehtestada eellubade 
jaoks kriteeriumid või tingimused, kui 
patsient otsib ravi oma kindlustajariigis.

(28) Liikmesriigid peaksid säilitama
tervishoiuteenuste, tervishoiuteenustega 
seotud kulude hüvitamise ning 
kindlustajariigis tervishoiutöötajate poolt 
osutatava järelravi üldised tingimused, 
abikõlblikkuse kriteeriumid ning õigus- ja 
haldusformaalsused, näiteks nõude 
konsulteerida enne eriarsti vastuvõtule 
pääsemist või enne haiglaravi üldarstiga, 
ka patsientide puhul, kes otsivad 
tervishoiuteenust teises liikmesriigis, kui 
need tingimused on eesmärgi saavutamise 
seisukohast vajalikud ja proportsionaalsed 
ega ole suvalised või diskrimineerivad. 
Seega on asjakohane nõuda, et kõnealuseid 
tingimusi ja vorminõudeid kohaldatakse 
objektiivsel, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil ja need on ette 
teada; et need põhinevad eelkõige 
meditsiinilistel kaalutlustel ning et need ei 
ole ei kindlustajariigi tervishoiutöötajatele 
ega teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid 
otsivatele patsientidele lisatakistuseks 
võrreldes patsientidega, kes saavad ravi 
oma kindlustajariigis, ning et otsused 
tehakse võimalikult kiiresti. See ei piira 
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liikmesriikide õigust kehtestada eellubade 
jaoks kriteeriumid või tingimused, kui 
patsient otsib ravi oma kindlustajariigis.

Or. fr

Selgitus

Tuleb tagada, et teises liikmesriigis osutatud arstiabiteenuse järelravi ei tekitaks lisakulusid 
tervishoiutöötajatele patsiendi kindlustajariigis, eeskätt esmaabijuhtumite puhul.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Mis tahes tervishoiuteenuseid, mida ei 
peeta käesoleva direktiivi sätete kohaselt 
haiglaraviks, tuleb lugeda haiglaväliseks 
raviks. Pidades silmas Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigust teenuste vaba liikumise 
kohta, on asjakohane mitte kehtestada 
eelloa nõuet patsiendi kindlustajariigi 
riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu 
hüvitise maksmiseks teises liikmesriigis 
osutatud haiglavälise ravi puhul. Kuni 
niisuguse ravi hüvitamine jääb patsiendi 
kindlustajariigi ravikindlustusskeemiga 
tagatud katte piiridesse, ei kahjusta eelloa 
nõude puudumine 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantstasakaalu.

(29) Mis tahes tervishoiuteenuseid, mida ei 
peeta käesoleva direktiivi sätete kohaselt 
haiglaraviks, tuleb lugeda haiglaväliseks 
raviks. Pidades silmas Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigust teenuste vaba liikumise 
kohta, on asjakohane mitte kehtestada 
eelloa nõuet patsiendi kindlustajariigi 
riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu 
hüvitise maksmiseks teises liikmesriigis 
osutatud haiglavälise ravi puhul.
Kindlustajariik peaks siiski võtma 
meetmeid, et panna eelnevalt paika viisid, 
kuidas viia läbi ja hüvitada järelravi, mida 
osutavad kindlustajariigi 
tervishoiutöötajad, eeskätt 
esmaabijuhtumite puhul. Kuni niisuguse 
ravi hüvitamine jääb patsiendi 
kindlustajariigi ravikindlustusskeemiga 
tagatud katte piiridesse, ei kahjusta eelloa 
nõude puudumine 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
finantstasakaalu.

Or. fr
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kindlustusettevõtjad, vastastikused 
kindlustusandjad ja haigekassad 
lõpetavad igasuguse diskrimineerimise, 
sealhulgas varjatud diskrimineerimise, 
mis põhineb pärilike või geneetiliste 
haigustega seotud riskiteguritel, ning 
ravikindlustuskulude ja 
kindlustusmaksete arvutamise soo ja 
indekseeritud töö alusel, ning kaotavad 
asjakohastes mehhanismides kulude ja 
kindlustusmaksete arvutamisel igasuguse 
diskrimineerimise indekseeritud töö 
alusel, eeskätt naiste suhtes; tuleb tõdeda, 
et paljud naised ei tööta formaalsel 
tööturul, vaid on end pühendanud 
muudele tegevustele, näiteks 
põlvkondadevaheliste solidaarsusel 
põhinevate eneseabivõrgustike 
juhtimisele, laste eest hoolitsemisele ja 
nende kasvatamisele või eakate inimeste 
eest hoolitsemisele. Käesolevas direktiivis 
rõhutatakse seetõttu vajadust arvutada 
kulud ja kindlustusmaksed pigem 
elutsüklist lähtudes, eelkõige naiste 
puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) tervishoius valitseb õiglus, mis 
tähendab, et mehi ja naisi koheldakse 
võrdselt, kui neil on samad vajadused, 
võttes samas erapooletult arvesse nende 
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erinevusi.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlustajariigid tagavad mehhanismide 
olemasolu, mis võimaldavad patsientidel 
taotluse korral saada teavet teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste saamise
ning seal kohaldatavate nõuete ja 
tingimuste kohta, sealhulgas juhul, kui 
teises liikmesriigis saadud 
tervishoiuteenusega on tekitatud kahju.

1. Kindlustajariigid tagavad mehhanismide 
olemasolu, mis võimaldavad patsientidel 
taotluse korral saada teavet teises 
liikmesriigis tervishoiuteenuste saamise,
seal kohaldatavate nõuete ja tingimuste 
kohta, sealhulgas juhul, kui teises 
liikmesriigis saadud tervishoiuteenusega on 
tekitatud kahju, samuti tingimuste kohta, 
mille alusel lubatakse kindlustajariigi 
tervishoiutöötajal osutada järelravi, ning 
hüvitamise tingimuste kohta.

Or. fr
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