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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Spoštovanje dopolnjevanja žensk in moških ter uporaba načela enakosti

Pri ustvarjanju evropske zakonodaje na področju pravic pacientov je treba upoštevati načelo 
enakosti. Ženske in moški se dopolnjujejo, dejstvo pa je, da imajo ženske drugačne 
zdravstvene potrebe kot moški. Skupnim temeljnim vrednotam zdravstvenih sistemov 
Evropske unije, ki jih je junija 2006 sprejel Svet, kot so univerzalnost, dostop do kakovostne 
oskrbe, enakost in solidarnost, bi bilo treba dodati načelo „enakosti v zdravstvu“, kar 
pomeni, da se moški in ženske obravnavajo na enak način, kadar imajo skupne potrebe, 
hkrati pa se pravično obravnavajo tudi razlike med njimi.

Pripravljavka mnenja vztraja, da je treba zagotoviti čezmejni dostop do sistemov javnega 
zdravstva. To se seveda nanaša na nudenje ginekološko-porodniškega zdravstvenega varstva 
in varstva, povezanega z zaščito matere in otroka, kar je skladno z opredelitvijo primarnega 
zdravstvenega varstva, sprejeto na 56. generalni skupščini Svetovne zdravstvene organizacije 
v Alma-Ati (Resolucija A56/27)1.

Pripravljavka mnenja v okviru odbora za pravice žensk izraža zaskrbljenost v zvezi z 
zdravljenjem raka dojk, ki je danes v Evropski uniji najpogostejši vzrok smrti žensk, starih 
od 35 do 55 let. Preprečevanje, odkrivanje z mamografijo in zdravljenje raka dojk ali raka 
materničnega vratu bi morali biti vključeni v postopke za povračilo stroškov čezmejnega 
zdravstvenega varstva. Enake zahteve veljajo za moške, saj bi morali biti tudi oni upravičeni 
do ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje raka pljuč, prostate, trebušne slinavke 
ali mod. Življenje številnih žensk/mater in moških/očetov, ki jih je prizadel rak, ne da bi 
vedeli za to, se lahko rešijo, če v zakonodaji ne bo ovir za okrepljeno čezmejno sodelovanje 
na tem področju in če bodo pri tem pripravljene sodelovati države članice.

Postopki povračila stroškov zdravljenja in zdravstvenega varstva razkrivajo razlike 
med spoloma. Zavarovalnice, vzajemne družbe in zdravstveni skladi bi morali odpraviti vse 
oblike diskriminacije, tudi skrito diskriminacijo, ki temelji na primer na dejavnikih tveganja, 
povezanih z dednimi ali genetskimi boleznimi, odpraviti pa bi morali tudi izračun stroškov 
zdravstvenega zavarovanja in zavarovalnih premij glede na spol in naravo dela, vezanega na 
indeksacijo. Tudi pri mehanizmih za izračun stroškov in premij bi bilo treba odpraviti 
diskriminacijo, ki temelji na naravi indeksiranega dela. Ugotavlja se, da številne ženske ne 
delajo na formaliziranem trgu dela, temveč se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi, na primer z 
vodenjem mrež za vzpostavljanje solidarnosti med generacijami, vzgojo otrok ali oskrbo 
starejših oseb. Zato pripravljavka mnenja opozarja, da je treba stroške in premije, zlasti za 
ženske, izračunati predvsem glede na življenjsko obdobje.

Da bi preprečili diskriminacijo pacientov na podlagi premoženja ali narodnosti, 
predlagam, da uporabimo izkušnje Evropskega direktorata za kakovost zdravil in 
zdravstvenega varstva, institucije Sveta Evrope s sedežem v Strasbourgu, ki si prizadeva za 
boljši pretok zdravil med svojimi članicami in za večjo kakovost teh zdravil.

                                               
1 (Mednarodna konferenca o primarnem zdravstvenem varstvu, Alma-Ata: 25. obletnica, Poročilo sekretariata, 
točka okvirnega dnevnega reda 14.18 z dne 24. aprila 2003)
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Izvajanje čezmejnega zdravstvenega varstva je velika priložnost za medregionalno 
sodelovanje. To sodelovanje poteka na različne načine in je odvisno od geografske 
razporeditve starih držav članic (EU-15) glede na nove države članice (EU-12), nekaj povezav 
med novimi in starimi državami članicami pa je predvsem v srednji Evropi. Posledica pogosto 
neenakega socialnega in ekonomskega regionalnega razvoja je prav tako neenaka organizacija 
javnega zdravstva. To postane očitno zlasti, ko se srečata stara in nova država članica, zato 
morajo države članice sprejeti vse ukrepe, da bi predvidele ekonomske in organizacijske 
posledice za zdravstvene delavce, izvajalce storitev zdravstvenega varstva in sklade za 
zdravstveno zavarovanje. Zahteve pacientov, ki koristijo čezmejno zdravstveno varstvo, je 
treba uskladiti z obveznostmi zdravstvenih delavcev, ki se soočajo z novim pojmovanjem 
storitev zdravstvenega varstva z ekonomskega vidika. Zdravja in zdravstvenih storitev ni 
mogoče obravnavati le v ekonomskem smislu in jih podrediti pravilom konkurence. Ta 
pristop zagotavlja, da ta direktiva ni utemeljena na členu 95 Pogodbe, ki določa delovanje 
prostega trga, temveč na členu 152 v zvezi z javnim zdravjem. Države članice so odgovorne 
za zagotavljanje obstoja nacionalnih storitev javnega zdravstva, enakega dostopa do teh 
storitev in, kot prednostne naloge, dobrega zdravja vseh svojih državljanov. Države članice 
obdržijo svoje kartice zdravstvenega zavarovanja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95
Pogodbe,

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 152
Pogodbe,

Or. fr

Obrazložitev

Evropska direktiva o uveljavljanju pravic pacientov na področju zdravstvenega varstva mora 
temeljiti na določbah člena 152 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki opredeljujejo 
politiko in ukrepe Skupnosti na področju javnega zdravja.
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Poleg tega je treba pacientom iz 
drugih držav članic zagotoviti enako 
zdravljenje kot pacientom iz države članice 
zdravljenja, pacienti pa v skladu s 
splošnimi načeli pravičnosti in 
nediskriminacije, kakor so priznani v 
členu 21 Listine, ne smejo biti 
diskriminirani glede na spol, raso, barvo, 
narodno ali socialno pripadnost, genetske 
značilnosti, jezik, vero ali prepričanje, 
politično ali katero koli drugo prepričanje, 
pripadnost narodni manjšini, premoženje, 
rojstvo, invalidnost, starost ali spolno 
usmerjenost. Države članice lahko različno 
zdravijo različne skupine pacientov samo 
takrat, kadar lahko dokažejo, da je to 
utemeljeno z legitimnimi zdravstvenimi 
razlogi, kot v primeru posebnih ukrepov za 
ženske ali nekaterih starostnih skupin (npr. 
brezplačno cepljenje za otroke ali 
starejše). Ta direktiva spoštuje temeljne 
pravice in upošteva načela, priznana zlasti 
z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, zato se mora izvajati in 
uporabljati ob upoštevanju pravic do 
enakosti pred zakonom in načela 
nediskriminacije v skladu s splošnimi 
pravnimi načeli, kakor so določena v 
členih 20 in 21 Listine. Ta direktiva se
uporablja brez poseganja v Direktivo Sveta 
2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o 
izvajanju načela enakega obravnavanja 
oseb ne glede na raso ali narodnost ter v 
druge direktive za izvajanje člena 13 
Pogodbe ES. Direktiva glede na to določa, 
da je pacientom zagotovljeno enako 
zdravljenje kot državljanom države članice 
zdravljenja, vključno z zaščito pred 
diskriminacijo, zagotovljeno v skladu z 
zakonodajo Skupnosti in zakonodajo 
države članice zdravljenja.

(13) Poleg tega je treba pacientom iz 
drugih držav članic zagotoviti enako 
zdravljenje kot pacientom iz države članice 
zdravljenja, pacienti pa v skladu s 
splošnimi načeli pravičnosti in 
nediskriminacije ne smejo biti 
diskriminirani glede na spol, raso, barvo, 
narodno ali socialno pripadnost, genetske 
značilnosti, jezik, vero ali prepričanje, 
politično ali katero koli drugo prepričanje, 
pripadnost narodni manjšini, premoženje, 
rojstvo, invalidnost, starost ali spolno 
usmerjenost. Zato je treba zahtevati, da bi 
bile skupne temeljne vrednote 
zdravstvenih sistemov Evropske unije, ki 
jih je junija 2006 sprejel Svet, kot so 
univerzalnost, dostop do kakovostne 
oskrbe, enakost in solidarnost, bistveni 
elementi socialne zaščite v Evropi. Države 
članice so še zlasti pozvane, naj različno 
zdravijo različne skupine pacientov samo 
takrat, kadar lahko dokažejo, da je to 
utemeljeno z legitimnimi zdravstvenimi 
razlogi, kot v primeru posebnih ukrepov za 
ženske ali nekaterih starostnih skupin. Ta 
direktiva spoštuje temeljne pravice in 
upošteva priznana načela, zato jo je treba
izvajati in uporabljati ob upoštevanju 
pravic do enakosti pred zakonom in načela 
nediskriminacije v skladu s splošnimi 
pravnimi načeli. Poleg tega se ta direktiva 
uporablja brez poseganja v Direktivo Sveta 
2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o 
izvajanju načela enakega obravnavanja 
oseb ne glede na raso ali narodnost ter v 
druge direktive za izvajanje člena 13 
Pogodbe ES. Direktiva glede na to določa, 
da je pacientom zagotovljeno enako 
zdravljenje kot državljanom države članice 
zdravljenja, vključno z zaščito pred 
diskriminacijo, zagotovljeno v skladu z 
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zakonodajo Skupnosti in zakonodajo 
države članice zdravljenja.

Or. fr

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Treba je poudariti potrebo po uvedbi 
posebnih ukrepov, da bi ženskam 
omogočili enak dostop do sistemov 
javnega zdravstva, zlasti do ginekološko-
porodniškega zdravstvenega varstva in 
varstva, ki vključuje zaščito matere in 
otroka, kar je skladno z opredelitvijo 
primarnega zdravstvenega varstva, 
sprejeto na 56. generalni skupščini 
Svetovne zdravstvene organizacije 
24. aprila 2003(1).
(1) Mednarodna konferenca iz Alma-Ate o 
primarnem zdravstvenem varstvu: 
Petindvajseta obletnica: Poročilo 
sekretariata (A56/27).

Or. fr

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Ta direktiva pacientu prav tako 
zagotavlja pravico do kakršnega koli 
medicinskega izdelka, odobrenega za 
trženje v državi članici, kjer se zdravstveno 
varstvo izvaja, tudi če medicinski izdelek 
ni odobren za trženje v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 

(27) Ta direktiva pacientu prav tako 
zagotavlja pravico do kakršnega koli 
medicinskega izdelka, odobrenega za 
trženje v državi članici, kjer se zdravstveno 
varstvo izvaja, tudi če medicinski izdelek 
ni odobren za trženje v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
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saj je nepogrešljiv del učinkovitega 
zdravljenja v drugi državi članici.

saj je nepogrešljiv del učinkovitega 
zdravljenja v drugi državi članici. Države 
članice bi morale določiti pogoje za 
dajanje medicinskih izdelkov, ki niso 
odobreni, da bi preprečile diskriminacijo 
pacientov.

Or. fr

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Države članice lahko ohranijo
splošne pogoje, merila o izpolnjevanju 
pogojev ter regulativne in upravne 
formalnosti za prejemanje storitev 
zdravstvenega varstva in povračilo 
stroškov za zdravstveno varstvo, kot je na 
primer zahteva za posvetovanje s splošnim 
zdravnikom pred posvetovanjem s 
specialistom ali pred prejemanjem 
bolnišnične oskrbe, tudi za paciente, ki 
iščejo zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici, pod pogojem, da so takšni pogoji 
nujni, sorazmerni s ciljem ter niso 
samovoljni in diskriminatorni. Tako je 
primero zahtevati, da se ti splošni pogoji in 
formalnosti uporabljajo na objektiven, 
pregleden in nediskriminatoren način ter da 
so znani vnaprej, da temeljijo predvsem na 
zdravniških premislekih, da niso dodatno 
breme za paciente pri iskanju 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v primerjavi z pacienti, ki se 
zdravijo v svoji državi članici 
zdravstvenega zavarovanja, in da se 
odločitve sprejemajo čim hitreje. To ne 
posega v pravice držav članic, da 
zagotovijo merila ali pogoje za predhodno 
odobritev v primeru, da pacienti iščejo 
storitev zdravstvenega varstva v državi 
članici svojega zdravstvenega zavarovanja.

(28) Države članice bi morale ohraniti
splošne pogoje, merila o izpolnjevanju 
pogojev ter regulativne in upravne 
formalnosti za prejemanje storitev 
zdravstvenega varstva, povračilo stroškov 
za zdravstveno varstvo, pa tudi za 
nadaljnje zdravljenje, ki ga izvaja 
zdravstveni delavec v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
kot je na primer zahteva za posvetovanje s 
splošnim zdravnikom pred posvetovanjem 
s specialistom ali pred prejemanjem 
bolnišnične oskrbe, tudi za paciente, ki 
iščejo zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici, pod pogojem, da so takšni pogoji 
nujni, sorazmerni s ciljem ter niso 
samovoljni in diskriminatorni. Tako je 
primerno zahtevati, da se ti splošni pogoji 
in formalnosti uporabljajo na objektiven, 
pregleden in nediskriminatoren način ter da 
so znani vnaprej, da temeljijo predvsem na 
zdravniških premislekih, da niso dodatno 
breme za zdravstvene delavce v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja ali za paciente pri iskanju 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v primerjavi z pacienti, ki se 
zdravijo v svoji državi članici 
zdravstvenega zavarovanja, in da se 
odločitve sprejemajo čim hitreje. To ne 
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posega v pravice držav članic, da 
zagotovijo merila ali pogoje za predhodno 
odobritev v primeru, da pacienti iščejo 
storitev zdravstvenega varstva v državi 
članici svojega zdravstvenega zavarovanja.

Or. fr

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da zdravljenje po zdravniškem posegu, opravljenem v drugi državi 
članici, ne povzroči dodatnih stroškov, ki bremenijo zdravstvene delavce v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, zlasti v primeru nujnega posega.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Vsakršno zdravstveno varstvo, ki se 
ne šteje za bolnišnično oskrbo v skladu z 
določbami te direktive, se obravnava kot 
nebolnišnična oskrba. Glede na sodno 
prakso Sodišča v zvezi s prostim pretokom 
storitev je primerno, da se ne določi 
zahteva po predhodni odobritvi povračila 
stroškov prek obveznega sistema socialne 
varnosti države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja za 
nebolnišnično oskrbo v drugi državi 
članici. V kolikor je povračilo stroškov za 
takšno oskrbo v mejah kritja, 
zagotovljenega v okviru sistema 
zdravstvenega zavarovanja države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
ukinitev zahteve po predhodni odobritvi ne 
bo ogrozila finančnega ravnotežja sistemov 
socialne varnosti.

(29) Vsakršno zdravstveno varstvo, ki se 
ne šteje za bolnišnično oskrbo v skladu z 
določbami te direktive, se obravnava kot 
nebolnišnična oskrba. Glede na sodno 
prakso Sodišča v zvezi s prostim pretokom 
storitev je primerno, da se ne določi 
zahteva po predhodni odobritvi povračila 
stroškov prek obveznega sistema socialne 
varnosti države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja za 
nebolnišnično oskrbo v drugi državi 
članici. Vseeno pa bi morala država 
članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja sprejeti ukrepe za predhodno 
določitev postopkov in povračila stroškov 
nadaljnjega zdravljenja, ki ga izvajajo 
zdravstveni delavci v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
zlasti v primeru nujnega posega. V kolikor 
je povračilo stroškov za takšno oskrbo v 
mejah kritja, zagotovljenega v okviru 
sistema zdravstvenega zavarovanja države 
članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, ukinitev zahteve po predhodni 
odobritvi ne bo ogrozila finančnega 
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ravnotežja sistemov socialne varnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) da zavarovalnice, vzajemne družbe in 
skladi za zdravstveno zavarovanje 
odpravijo vse oblike diskriminacije, tudi 
skrito diskriminacijo, ki temelji na 
dejavnikih tveganja, povezanih z dednimi 
ali genetskimi boleznimi, ter ne 
izračunavajo več stroškov zdravstvenega 
zavarovanja in zavarovalnih premij glede 
na spol in naravo dela, vezanega na 
indeksacijo; da se pri mehanizmih za 
izračun stroškov in premij odpravi vsaka 
diskriminacija, zlasti diskriminacija 
žensk, ki temelji na naravi indeksiranega 
dela; ugotavlja se, da številne ženske ne 
delajo na formaliziranem trgu dela, 
temveč se ukvarjajo predvsem z drugimi 
dejavnostmi, na primer z vodenjem mrež 
za vzpostavljanje solidarnosti med 
generacijami, vzgojo otrok ali oskrbo 
starejših oseb. Ta direktiva zato zahteva, 
da je treba stroške in premije, zlasti za 
ženske, izračunati glede na življenjsko 
obdobje.

Or. fr



PE415.154v01-00 10/10 PA\750982SL.doc

SL

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – črka g) a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) da je zdravstveno varstvo enako za 
vse, kar pomeni, da se moški in ženske 
obravnavajo na enak način, kadar imajo 
skupne potrebe, hkrati pa se pravično 
obravnavajo tudi razlike med njimi.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici.

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določilih in pogojih, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici, pogojih za odobritev 
nadaljnjega zdravljenja, ki ga izvajajo 
zdravstveni delavci v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
pa tudi povračilu stroškov.

Or. fr
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