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LYHYET PERUSTELUT

Kunnioitetaan naisten ja miesten toisiaantäydentävyyttä, sovelletaan tasa-arvon 
periaatteita

Kun Euroopan yhteisö säätää lakeja potilaiden oikeuksista, on toteutettava tasa-arvon 
periaatetta. Naiset ja miehet täydentävät toisiaan. Kukaan ei kiistä sitä tosiasiaa, että naisten 
ja miesten lääketieteelliset tarpeet ovat erilaisia. Neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2006 yhteisön 
terveysjärjestelmät. Niiden pitkäaikaisiin yhteisiin perusarvoihin eli arvoihin, jotka koskevat 
universaalisuutta, korkealaatuiseen hoitoon pääsyä, tasapuolisuutta ja yhteisvastuullisuutta, 
lisätään periaate "terveys on tasapuolista", mikä merkitsee, että naisia ja miehiä 
kohdellaan tasapuolisesti silloin, kun heidän tarpeensa ovat samat, mutta samalla 
otetaan tasapuolisesti huomioon heidän eronsa.

Valmistelija painottaa, että on taattava pääsy julkisiin terveydenhoitojärjestelmiin myös 
valtioiden rajojen yli. Kyseessä on gynekologisten ja synnytykseen ja naistentauteihin 
liittyvien hoitojen tarjoaminen sekä äitien ja lasten suojelemiseen liittyvien hoitojen 
tarjoaminen sen mukaan, mitä Maailman terveysjärjestö määritteli 56. kokouksessaan Alma 
Atassa (päätöslauselma A56/27)1.

Valmistelija kiinnittää huomiota huolestuneisuuteen, jota naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon valiokunnassa on tunnettu rintasyövän hoidosta. Nykyään rintasyöpä on 
merkittävin kuoleman syy naisten ikäryhmässä 35–55-vuotiaat. Rintasyövän tai 
kohdunkaulansyövän ehkäiseminen, mammografiat ja hoito olisi sisällytettävä rajatylittävien 
terveydenhuollon hoitojen korvaavuutta koskeviin sääntöihin. Samat vaatimukset koskevat 
miehiä, joiden pitäisi myös voida hyötyä keuhko-, eturauhas-, haima- tai kivessyövän 
ehkäisy-, seulonta- ja hoitotoimista. Voimme pelastaa lukuisien tietämättään syöpää 
sairastavien naisten/äitien ja miesten/isien hengen, jos lainsäätäjä ei aseta esteitä alan 
rajatylittävälle vahvistetulle yhteistyölle ja jos jäsenvaltiot sitoutuvat vapaaehtoiseen 
yhteistyöhön.

Hoitojen kustannusten korvaamista koskevista säännöistä paljastuvat sukupuolten 
väliset erot. Vakuutusyhtiöiden, keskinäisten yhtiöiden ja sairauskassojen olisi lopetettava 
kaikki syrjinnän muodot, myös piilosyrjintä, kun ne perustuvat esimerkiksi riskitekijöille, 
jotka liittyvät periytyviin tai geneettisiin sairauksiin. Niiden olisi myös lopetettava 
sairausvakuutuksien ja vakuutusmaksujen kustannusten laskeminen sukupuolen perusteella ja 
indeksisidonnaisen työn luonteen perusteella. Kustannusten ja maksujen laskemisessa olisi 
asianmukaisin mekanismein lopetettava kaikenlainen syrjintä, joka perustuu 
indeksisidonnaisen työn luonteeseen. Voidaan todeta, että monet naiset eivät työskentele 
virallisilla työmarkkinoilla vaan harjoittavat toisenlaista toimintaa, kuten sukupolvien välisten 
apuverkostojen pyörittämistä, lasten hoitamista ja kasvattamista tai ikääntyneistä 
huolehtimista. Valmistelija muistuttaa näin ollen tarpeesta laskea sairauskulut ja 
vakuutusmaksut etenkin naisten osalta enemmän eri elämänvaiheita ajatellen.

                                               
1 Perusterveydenhuoltoa käsittelevä kansainvälinen konferenssi, Alma Ata: 25. vuosipäivä, sihteeristön raportti, 
työjärjestyksen tilapäinen aihe 14.18, 24. huhtikuuta 2003.



PE415.154v01-00 4/11 PA\750982FI.doc

FI

Jotta vältyttäisiin kaikenlaiselta potilaiden syrjinnältä, joka perustuu omaisuuteen tai 
kansalaisuuteen, ehdotan, että hyödynnetään kokemuksia Euroopan farmakopeasta, joka on 
Strasbourgissa sijaitseva Euroopan neuvoston elin ja joka pyrkii siihen, että lääkkeet 
kulkisivat paremmin sen jäsenvaltioiden välillä ja että taattaisiin niiden parempi laatu.

Rajatylittävän terveydenhuollon toteuttaminen merkitsee valtaisaa mahdollisuutta 
alueiden väliselle yhteistyölle. Käytännössä se tapahtuu eri tavoin riippuen entisten 
jäsenvaltioiden (EU-15) maantieteellisestä sijainnista uusiin jäsenvaltioihin (EU-12) nähden 
ja joidenkin uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden yhdistelmistä etenkin Keski-Euroopassa. 
Alueellinen sosioekonominen kehitys on usein epätasa-arvoista seurauksena epätasa-
arvoisesta terveydenhuollon järjestämisestä. Tilanne on kouriintuntuva erityisesti entisen ja 
uuden jäsenvaltion kohtaamispaikalla. Näin ollen jäsenvaltioiden olisi tehtävä kaikkensa 
ennakoidakseen taloudelliset ja organisaatiota koskevat seuraukset, joita aiheutuu 
terveydenhuoltoalan ammattilaisille, hoitohenkilöstölle ja sairausvakuutuskassoille. 
Rajatylittävistä hoidoista hyötyvien potilaiden vaatimukset olisi sovitettava yhteen 
hoitohenkilöstön velvollisuuksien kanssa. Hoitohenkilöstö puolestaan on uuden 
terveydenhuoltopalvelujen käsitteen edessä taloudellisesti. Kuitenkaan terveyttä ja siihen 
liittyviä palveluja ei voida ajatella vain taloudelliselta näkökannalta ja kilpailun säännöille 
alistettuina. Tämä lähestymistapa oikeuttaa käsiteltävänä olevan direktiivin perustumisen ei 
pelkästään perustamissopimuksen 95 artiklaan, joka koskee markkinoiden vapaata toimintaa, 
vaan myös 152 artiklaan, joka koskee kansanterveyttä. Jäsenvaltioiden on taattava kansallisen 
julkisen terveydenhuollon jatkuvuus ja se, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada 
terveydenhuoltopalveluja, sekä varmistaa ensisijaisesti kansalaistensa hyvä terveys. 
Jäsenvaltiot vastaavat edelleen kansallisista terveyskorteistaan.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
95 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
152 artiklan,

Or. fr
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Perustelu

Rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavista potilaiden oikeuksista annettavan yhteisön 
direktiivin on ehdottomasti perustuttava EY:n perustamissopimuksen 152 artiklaan, jossa 
määrätään yhteisön toimista ja politiikoista kansanterveyden alalla.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Muista jäsenvaltioista tulevia potilaita 
olisi kohdeltava yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisen kanssa, ja 
perusoikeuskirjan 21 artiklassa 
tunnustettujen tasa-arvoa ja 
syrjimättömyyttä koskevien periaatteiden 
mukaisesti heitä ei pitäisi millään tavoin 
syrjiä sukupuolen, rodun, ihonvärin, 
etnisen tai sosiaalisen alkuperän, 
geneettisten ominaisuuksien, kielen, 
uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai 
muiden mielipiteiden, kansalliseen 
vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, 
syntyperän, vammaisuuden, iän tai 
sukupuolisen suuntautumisen perusteella. 
Jäsenvaltiot voivat tehdä eron eri 
potilasryhmille annettavassa hoidossa vain, 
jos ne voivat osoittaa, että tämä on 
perusteltua oikeutetuista lääketieteellisistä 
syistä, kuten erityistoimenpiteissä, jotka on 
suunnattu naisille tai tietyille ikäryhmille 
(esim. ilmaiset rokotukset lapsille tai 
vanhuksille). Koska tässä direktiivissä 
lisäksi noudatetaan perusoikeuksia ja 
kunnioitetaan varsinkin Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita, se on pantava täytäntöön ja sitä 
on sovellettava ottaen täysimääräisesti 
huomioon oikeus yhdenvertaisuuteen lain 
edessä sekä syrjimättömyysperiaate 
perusoikeuskirjan 20 ja 21 artiklaan 
kirjattujen yleisten oikeusperiaatteiden 
mukaisesti. Tätä direktiiviä sovelletaan 
rajoittamatta rodusta tai etnisestä 

(13) Muista jäsenvaltioista tulevia potilaita 
olisi kohdeltava yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisen kanssa, ja 
tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevien 
periaatteiden mukaisesti heitä ei pitäisi 
millään tavoin syrjiä sukupuolen, rodun, 
ihonvärin, etnisen tai sosiaalisen alkuperän, 
geneettisten ominaisuuksien, kielen, 
uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai 
muiden mielipiteiden, kansalliseen 
vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, 
syntyperän, vammaisuuden, iän tai 
sukupuolisen suuntautumisen perusteella. 
Tämän vuoksi on vaadittava, että 
Euroopan unionin 
terveydenhuoltojärjestelmien yhteiset 
perusarvot, jotka neuvosto hyväksyi 
kesäkuussa 2006 ja jotka ovat 
universaalisuus, korkealaatuiseen hoitoon 
pääsy, tasapuolisuus ja 
yhteisvastuullisuus, ovat Euroopan 
sosiaalisen suojan keskeinen osatekijä.
Jäsenvaltioita pyydetään erityisesti 
tekemään ero eri potilasryhmille 
annettavassa hoidossa vain, jos ne voivat 
osoittaa, että tämä on perusteltua 
oikeutetuista lääketieteellisistä syistä, 
kuten erityistoimenpiteissä, jotka on 
suunnattu naisille tai tietyille ikäryhmille. 
Koska tässä direktiivissä lisäksi 
noudatetaan perusoikeuksia ja 
kunnioitetaan tunnustettuja periaatteita, se 
on pantava täytäntöön ja sitä on 
sovellettava ottaen täysimääräisesti 
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alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 
2000 annetun neuvoston direktiivin 
2000/43/EY ja muiden EY:n 
perustamissopimuksen 13 artiklan 
täytäntöönpanemiseksi annettujen 
direktiivien soveltamista. Tämä huomioon 
ottaen direktiivissä säädetään, että potilaita 
on kohdeltava yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisten kanssa; 
tähän sisältyy se, että heidän on voitava 
hyödyntää yhteisön lainsäädännössä ja 
hoitojäsenvaltion lainsäädännössä 
säädettyä suojelua syrjintää vastaan.

huomioon oikeus yhdenvertaisuuteen lain 
edessä sekä syrjimättömyysperiaate 
yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti. 
Lisäksi tätä direktiiviä sovelletaan 
rajoittamatta rodusta tai etnisestä 
alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 
2000 annetun neuvoston direktiivin 
2000/43/EY ja muiden EY:n 
perustamissopimuksen 13 artiklan 
täytäntöönpanemiseksi annettujen 
direktiivien soveltamista. Tämä huomioon 
ottaen direktiivissä säädetään, että potilaita 
on kohdeltava yhdenvertaisesti 
hoitojäsenvaltion kansalaisten kanssa; 
tähän sisältyy se, että heidän on voitava 
hyödyntää yhteisön lainsäädännössä ja 
hoitojäsenvaltion lainsäädännössä 
säädettyä suojelua syrjintää vastaan.

Or. fr

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) On korostettava erityistoimien 
toteuttamisen tärkeyttä, jotta naisille 
taataan tasa-arvoinen pääsy julkisiin 
terveydenhoitojärjestelmiin sekä etenkin 
gynekologisten ja synnytykseen ja 
naistentauteihin liittyvien hoitojen 
saaminen, äitien ja lasten suojeleminen 
mukaan lukien, sen mukaan, mitä 
Maailman terveysjärjestö määritteli 
perusterveydenhuollosta 
56. kokouksessaan Alma Atassa 
24. huhtikuuta 2003(1).
(1) Perusterveydenhuoltoa käsittelevä 
kansainvälinen konferenssi: 
25. vuosipäivä: sihteeristön raportti 
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(A56/27).

Or. fr

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Direktiivissä säädetään myös potilaan 
oikeudesta saada lääkkeitä, joiden myynti 
on sallittu hoidon tarjoavassa 
jäsenvaltiossa, vaikka lääkkeen myyntiä ei 
olisi sallittu potilaan 
vakuutusjäsenvaltiossa, koska kyseessä on 
välttämätön osa tehokkaan hoidon saamista 
toisessa jäsenvaltiossa.

(27) Direktiivissä säädetään myös potilaan 
oikeudesta saada lääkkeitä, joiden myynti 
on sallittu hoidon tarjoavassa 
jäsenvaltiossa, vaikka lääkkeen myyntiä ei 
olisi sallittu potilaan 
vakuutusjäsenvaltiossa, koska kyseessä on 
välttämätön osa tehokkaan hoidon saamista 
toisessa jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioiden 
olisi vahvistettava sellaisten lääkkeiden, 
joiden myyntiä ei ole sallittu, tarjoamisen 
ehdot, jotta vältetään potilaiden syrjintä.

Or. fr

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa 
yleisiä ehtoja, valintakriteereitä ja sääntely-
ja hallintomuodollisuuksia, jotka liittyvät 
terveydenhuollon saamiseen ja 
kustannusten korvaamiseen, kuten 
vaatimuksen käydä yleislääkärin 
vastaanotolla ennen erikoislääkärin 
vastaanottoa tai ennen sairaalahoidon 
saamista; vaatimuksia voidaan soveltaa 
myös toiseen jäsenvaltioon hoitoon 
hakeutuviin potilaisiin, kunhan ne ovat 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 

(28) Jäsenvaltioiden pitäisi pitää voimassa 
yleisiä ehtoja, valintakriteereitä ja sääntely-
ja hallintomuodollisuuksia, jotka liittyvät 
terveydenhuollon saamiseen, kustannusten 
korvaamiseen sekä jatkohoitoon, jota 
antaa terveydenhoitoalan ammattilainen 
vakuutusjäsenvaltiossa, kuten 
vaatimuksen käydä yleislääkärin 
vastaanotolla ennen erikoislääkärin 
vastaanottoa tai ennen sairaalahoidon 
saamista; vaatimuksia voidaan soveltaa 
myös toiseen jäsenvaltioon hoitoon 
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tavoitteeseen nähden eivätkä ole 
harkinnanvaraisia eivätkä syrjiviä. Näin 
ollen on asianmukaista vaatia, että näitä 
yleisiä edellytyksiä ja muodollisuuksia 
sovelletaan puolueettomasti, avoimesti ja 
syrjimättömästi ja ne tiedetään ennalta, että 
ne perustuvat pääasiassa lääketieteellisiin 
näkökohtiin ja että niistä ei aiheudu 
lisärasitetta potilaille, jotka hakeutuvat 
hoitoon toiseen jäsenvaltioon, verrattuna 
potilaisiin, jotka saavat hoitoa 
vakuutusjäsenvaltiossa, ja että päätökset 
tehdään mahdollisimman nopeasti. Tällä ei 
rajoiteta jäsenvaltioiden oikeuksia säätää 
ennakkolupaa koskevista kriteereistä tai 
ehdoista, jos potilaat hakeutuvat 
terveydenhuoltoon omassa 
vakuutusjäsenvaltiossaan.

hakeutuviin potilaisiin, kunhan ne ovat 
välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
tavoitteeseen nähden eivätkä ole 
harkinnanvaraisia eivätkä syrjiviä. Näin 
ollen on asianmukaista vaatia, että näitä 
yleisiä edellytyksiä ja muodollisuuksia 
sovelletaan puolueettomasti, avoimesti ja 
syrjimättömästi ja ne tiedetään ennalta, että 
ne perustuvat pääasiassa lääketieteellisiin 
näkökohtiin ja että niistä ei aiheudu 
lisärasitetta vakuutusjäsenvaltion 
terveydenhoitoalan ammattilaiselle eikä 
myöskään potilaille, jotka hakeutuvat 
hoitoon toiseen jäsenvaltioon, verrattuna 
potilaisiin, jotka saavat hoitoa 
vakuutusjäsenvaltiossa, ja että päätökset 
tehdään mahdollisimman nopeasti. Tällä ei 
rajoiteta jäsenvaltioiden oikeuksia säätää 
ennakkolupaa koskevista kriteereistä tai 
ehdoista, jos potilaat hakeutuvat 
terveydenhuoltoon omassa 
vakuutusjäsenvaltiossaan.

Or. fr

Perustelu

On taattava, että toisessa jäsenvaltiossa tehdystä lääketieteellisestä toimenpiteestä 
aiheutuvista kustannuksista ei koidu lisäkustannuksia potilaan vakuutusjäsenvaltion 
terveydenhoitoalan ammattilaisille, etenkään kun kyseessä on ensiaputoimenpide.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Terveydenhuoltoa, jota ei pidetä 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti 
sairaalahoitona, olisi pidettävä muuna kuin 
sairaalahoitona. Palvelujen vapaata 
liikkuvuutta koskevan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
perusteella ei ole aiheellista asettaa 
vaatimusta ennakkoluvasta edellytyksenä 

(29) Terveydenhuoltoa, jota ei pidetä 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti 
sairaalahoitona, olisi pidettävä muuna kuin 
sairaalahoitona. Palvelujen vapaata 
liikkuvuutta koskevan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
perusteella ei ole aiheellista asettaa 
vaatimusta ennakkoluvasta edellytyksenä 
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sille, että vakuutusjäsenvaltion 
sosiaaliturvajärjestelmä korvaa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta muusta kuin 
sairaalahoidosta aiheutuneet kustannukset. 
Mikäli tällaisen hoidon korvaaminen on 
vakuutusjäsenvaltion 
sairausvakuutusjärjestelmän kattamissa 
rajoissa, ennakkolupaa koskevan 
vaatimuksen puuttuminen ei vaaranna 
sosiaaliturvajärjestelmien rahoituksen 
tasapainoa.

sille, että vakuutusjäsenvaltion 
sosiaaliturvajärjestelmä korvaa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjotusta muusta kuin 
sairaalahoidosta aiheutuneet kustannukset. 
Vakuutusjäsenvaltion olisi kuitenkin 
toteutettava toimet, joilla vahvistetaan 
ennalta terveydenhoitoalan 
ammattilaisten suorittamaa jatkohoitoa 
koskevat säännöt ja korvaaminen 
vakuutusjäsenvaltiossa etenkin 
ensiaputoimenpiteiden osalta. Mikäli 
tällaisen hoidon korvaaminen on 
vakuutusjäsenvaltion 
sairausvakuutusjärjestelmän kattamissa 
rajoissa, ennakkolupaa koskevan 
vaatimuksen puuttuminen ei vaaranna 
sosiaaliturvajärjestelmien rahoituksen 
tasapainoa.

Or. fr

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) vakuutusyhtiöt, keskinäiset yhtiöt ja 
sairauskassat lopettavat kaikki syrjinnän 
muodot, myös piilosyrjinnän, kun ne 
perustuvat riskitekijöille, jotka liittyvät
periytyviin tai geneettisiin sairauksiin, 
eivätkä enää laske sairausvakuutuksien ja 
vakuutusmaksujen kustannuksia 
sukupuolen perusteella ja 
indeksisidonnaisen työn luonteen 
perusteella ja lopettavat kustannusten ja 
maksujen laskemisessa asianmukaisin 
mekanismein kaikenlaisen syrjinnän, 
erityisesti naisia vastaan, joka perustuu 
indeksisidonnaisen työn luonteeseen; 
voidaan todeta, että monet naiset eivät 
työskentele virallisilla työmarkkinoilla 
vaan harjoittavat enemmän toisenlaista 
toimintaa, kuten sukupolvien välisten 
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apuverkostojen pyörittämistä, lasten 
hoitamista ja kasvattamista tai 
ikääntyneistä huolehtimista. Tässä 
direktiivissä painotetaan näin ollen 
tarvetta laskea sairauskulut ja 
vakuutusmaksut etenkin naisten osalta 
enemmän eri elämänvaiheita ajatellen.

Or. fr

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) terveys on tasapuolista, mikä 
merkitsee, että naisia ja miehiä 
kohdellaan tasapuolisesti silloin, kun 
heidän tarpeensa ovat samat, mutta 
samalla otetaan tasapuolisesti huomioon 
heidän eronsa.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että käytössä on mekanismit, joiden kautta 
potilaat saavat pyynnöstä tietoa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavasta 
terveydenhuollosta sekä ehdoista, joita 
sovelletaan muun muassa tilanteessa, jossa 
toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa.

1. Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, 
että käytössä on mekanismit, joiden kautta 
potilaat saavat pyynnöstä tietoa toisessa 
jäsenvaltiossa tarjottavasta 
terveydenhuollosta sekä ehdoista, joita 
sovelletaan muun muassa tilanteessa, jossa 
toisessa jäsenvaltiossa saadusta 
terveydenhuollosta on aiheutunut 
vahinkoa, siten että ehdoissa sallitaan 
terveydenhoitoalan ammattilaisten 
suorittama jatkohoito 
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vakuutusjäsenvaltiossa samoin kuin 
hoidon korvaaminen.
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