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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU  

o pohybu pacientů a vývoji zdravotní péče v Evropské unii (2004/2148(INI)) 
 
Evropský parlament, 

- s ohledem na sdělení Komise – „Následná opatření související s doporučeními fóra High 
Level Reflection Process v oblasti pohybu pacientů a vývoje zdravotní péče v Evropské 
unii“  (COM(2004)0301), 

- s ohledem na článek 152 a články 5, 18, 43 a 47 Smlouvy o ES, 

- s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Modernizaci sociální ochrany a 
zlepšení kvality, dostupnosti a udržitelnosti zdravotní péče a dlouhodobé péče: podpoře 
vnitrostátních strategií s využitím „otevřené metody koordinace“ (COM(2004)0304), 

-  s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o plánu eEurope 2002: Kritéria 
kvality pro zdravotnické webové zdroje (COM(2002)0667), 

- s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropských společenství v případech Decker (C-
120/95, 28. dubna 1998), Kohll (C-158/96, 28. dubna 1998), Geraets-Smits & Peerbooms 
(C-157/99, 12. července 2001), IKA (C-326/00, 25. února 2003) a Müller-Fauré & van 
Riet (C-385/99, 13. května 2003), 

- s ohledem na návrh Komise týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
uznávání dosažené kvalifikace (COM(2002)0119-COD 2002/0061), 

- s ohledem na návrh Komise týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
službách na vnitřním trhu (COM(2004)0002-COD 2004/0001), 

-  s ohledem na bod  45 svého jednacího řádu, 

- s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A6-0000/2005), 

 

A. vzhledem k tomu, že dochází ke změnám ve zdravotní péči v EU v důsledku vývoje 
medicíny, technologie, elektronického zdravotnictví, informovanosti pacientů a zákonů; 

 
B. vzhledem k tomu, že systém E111 pro neplánované lékařské ošetření při dočasném pobytu 

v jiném členském státě nahrazuje Evropská karta zdravotního pojištění, a vzhledem k 
tomu, že je třeba nahradit neúčinný systém E112 plánovaného lékařského ošetření v jiném 
členském státě; 
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C. vzhledem k tomu, že politika v oblasti poskytování zdravotní péče se vyvíjí postupně pod 

vlivem rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství o pohybu pacientů, a 
vzhledem k tomu, že je v zájmu pacientů a vlád, aby byly bez odkladu schváleny a 
zavedeny jasné zásady ohledně politiky a postupů; 

  
D. vzhledem k tomu, že primární odpovědnost za organizaci, financování a poskytování 

zdravotnických služeb mají členské státy, zatímco Evropská unie je odpovědná za oblast 
veřejného zdraví a podpory zdraví a přeshraniční pohyb; 

 
E. vzhledem k tomu, že je třeba podrobnějšího vysvětlení, aby pacienti, zdravotníci i držitelé 

rozpočtu a pojistitelé správně chápali poskytování přeshraniční zdravotní péče a zapojili 
se do ní; 

 
F. vzhledem k tomu, že existují významné logistické, administrativní, kulturní a klinické 

výzvy při zajištění konzistentního, bezpečného a dostupného rámce pohybu pacientů pro 
EU; 

 
G. vzhledem k tomu, že pohyb pacientů je komplikován rozdíly ve zdravotnických 

systémech a tradicích jednotlivých států; 
 
 
1. vítá sdělení Komise o pohybu pacientů a koncepce, které navrhuje pro vytvoření struktury 

spolupráce v oblasti zdravotní péče; 
 
2. zdůrazňuje potřebu Evropské unie bezodkladně zpracovat koherentní politiku v oblasti 

pohybu pacientů s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropských společenství a 
zprávu o fóru High Level Reflection Process v oblasti pohybu pacientů a vývoje zdravotní 
péče a schválit zásady pro její používání ze strany pacientů, zdravotníků a financujících 
agentur; 

 
3. je přesvědčen, že tato problematika vyžaduje samostatný návrh Komise a neměla by být 

zahrnuta do obecné směrnice o službách; 
 
4. lituje, že sdělení Komise o pohybu pacientů neobsahuje časový harmonogram akcí; 
 
5. je přesvědčen, že zásady by měly zahrnovat postupy pro zajištění dostupnosti lékařského 

ošetření, zdrojů informací o zdravotnících a zdravotnických zařízeních, mechanismech 
platby za poskytnutí zdravotní péče, opatření na podporu při cestování, včetně jazykové 
podpory, opatření na zajištění průběžné péče, následného sledování, rekonvalescence a 
rehabilitace před nebo po návratu a postupy při podávání stížností;  

 
6. vítá sdělení Komise o rozšíření „otevřené metody koordinace“ na oblast zdravotní péče a 

dlouhodobé péče a očekává následné činnosti zaměřené na zajištění mechanismu pro 
strukturování spolupráce mezi členskými státy se specifickými cíli a pravidelnými 
přezkumy; 
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7. považuje nedostatečný pokrok ohledně informací o pacientech za vážnou hrozbu pro vývoj 
zdravotní péče v EU;  vyzývá naléhavě Komisi a Radu, aby zajistily rámec pro informace o 
pacientech; 

 
8. je přesvědčen, že členské státy mají nejlepší podmínky pro vypracování jasných 

vnitrostátních zásad v oblasti informací o pacientech relevantních pro své systémy 
zdravotní péče; vyzývá členské státy, aby úzce spolupracovaly s Komisí při zavádění 
společných základních prvků těchto zásad; 

 
9. vyzývá Komisi, aby stanovila termíny pro shromáždění a hodnocení údajů o stávajícím 

přeshraničním pohybu pacientů; zdůrazňuje hodnocení a sdílení zkušeností z 
přeshraničních dohod, jako například projektů Euregio; 

 
10. požaduje, aby Komise předložila zprávu o charakteru a převaze zdravotní turistiky a míře, 

v níž je v současné době refundována statutárními institucemi a soukromým sektorem 
pojišťovnictví nebo placena v hotovosti; 

 
11. vysoce podporuje snahy na zdokonalení informací a zákonů týkajících se pohybu 

pracovníků z oblasti zdravotní a sociální péče; připomíná Komisi, že účinné mechanismy 
na podporu vysoké úrovně bezpečnosti pacientů musí být začleněny do směrnice o 
vzájemném uznávání dosažené kvalifikace; 

 
12. uznává význam práce na zavedení jednotného registru EU lékařů a jiných pracovníků ve 

zdravotnictví, jimž byla pozastavena činnost z důvodu nezpůsobilosti či zanedbání 
povinné péče; požaduje od Komise pravidelné zprávy o pokroku; 

 
13. zdůrazňuje potenciální riziko „odlivu mozků“ z nových členských států do států, které 

nabízejí vyšší platy, následně ohrožující kapacitu a standard jejich systémů zdravotní 
péče; je přesvědčen, že mírnější pohyb pacientů by mohl fungovat jako brzda tohoto 
procesu; vyzývá k výzkumu budoucí poptávky po pracovnících ve zdravotnictví a 
nabídky prostřednictvím systémů vysokoškolského vzdělání EU; 

 
14. vítá snahy vývoje směrem k referenčním střediskům a potenciální výhody, které tato 

střediska mohou přinést při léčbu vzácných onemocnění; 
 
15. zaznamenává, že ve studii Univerzity v Yorku zaměřené na pacienty Spojeného 

království, kteří byli léčeni v cizině, 87 % pacientů uvedlo, že jejich motivací byla 
perspektiva delší čekací doby na ošetření v Anglii; nicméně je přesvědčen, že velká 
většina pacientů bude i nadále dávat přednost zdravotní péči ve své zemi; 

 
16. vítá závazek Komise podporovat stávající zákon o ochraně údajů; věnuje pozornost 

významu zajišťování účinné a bezpečné metody výměny záznamů o pacientech mezi 
členskými státy; 

 
17. vítá sdělení Komise vytyčující akční plán elektronického zdravotnictví a uznává, že 
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informační a komunikační technologie, zejména Internet, mohou zlepšit přístup ke 
zdravotnickým službám a jejich kvalitu a efektivnost, i když se mohou též zvýšit 
nerovnosti jako důsledek „digitální propasti“; zdůrazňuje potřebu uplatňování kritérií 
kvality pro zdravotnické webové zdroje; 

 
18. vyzývá Komisi, aby monitorovala zavádění Evropské karty zdravotního pojištění 

v členských státech, aby bylo zajištěno, že členské státy poskytují jasné a srozumitelné 
informace veřejnosti o tom, jak karta funguje; 

 
19. žádá Komisi, aby zvážila možnost, že by Evropská zdravotní karta tvořila základ pro 

podporu společného přístupu k identifikačním údajům pacientů a vývoji nových funkcí, 
například ukládání údajů o zdravotním stavu pro případ nutného poskytnutí první pomoci, 
v souladu s akčním plánem eEurope 2005 schváleném na zasedání Evropské rady v 
Seville; 

 
20. zaznamenává však, že co se týká nových funkcí Evropské karty zdravotního pojištění, 

musí být zajištěna vyšší úroveň ochrany dat a že data na ní uložená a informace 
vyměňované mezi kompetentními orgány musí brát v úvahu stávající předpisy pro 
ochranu dat; 

 
21. vítá ustavení Skupiny na vysoké úrovni pro zdravotnické služby a zdravotní péči; žádá, 

aby byl Parlament dostával pravidelně od Komise aktuální informace týkající se činností 
Skupiny; 

 
22. je přesvědčen, že bezpečnost pacientů je mimořádně důležitá pro vývoj účinné politiky 

v oblasti zdravotnictví v EU; uznává potřebu úzké spolupráce se Světovou aliancí pro 
bezpečnost pacientů  WHO; důrazně vyzývá Skupinu na vysoké úrovni pro zdravotnické 
služby a zdravotní péči, aby předložila návrhy na síť bezpečnosti pacientů EU co nejdříve 
v roce 2005;   

 
23. zdůrazňuje, že si otázky zdravotní péče a bezpečnosti pacientů zaslouží zvláštní 

pozornost při začleňování do dalších oblastí politiky; lituje občasného napětí mezi 
vnitřním trhem a cíli zdravotní péče; je přesvědčen, že zdraví občanů je předpokladem 
ekonomického výkonu a konkurenceschopnosti Evropy; 

 
 
24. je přesvědčen, že je třeba zajistit síť relevantních informací přístupných pacientům, 

zdravotníkům a vedoucím pracovníkům po celé EU; 
 
25. souhlasí, že je třeba poskytnout občanům jasný přehled o jejich právech a povinnostech 

ohledně přístupu ke zdravotní péči a refundace nákladů vzniklých v jiném členském státě; 
 
26. vyzývá Komisi, aby zpracovala zásady pro jasnou definici pojmů jako například 

„neodkladně“, „standardní praxe“ a „srovnatelné náklady“;  
 
27. zdůrazňuje, že by se přeshraniční zdravotní péče neměla stát automatickou činností, ale 

měla by být poskytována pouze v případě nutnosti z důvodu nepřijatelné prodlevy při 
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poskytnutí lékařského ošetření; je přesvědčen, že zůstává odpovědností členských států, 
aby zavedly služby, které eliminují nutnost pohybu pacientů ve velkém měřítku; 

 
28. má obavy, aby podmínky lékařského ošetření nediskriminovaly pacienty s nízkými 

příjmy tím, že by například museli před refundací zaplatit v plné výši náklady na léčbu; 
 
29. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům 

členských států.  
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EXPLANATORY STATEMENT 

 
"La science ne connaît pas de frontière parce que la connaissance appartient à l’humanité 

et que c’est la flamme qui illumine le monde."  Louis Pasteur 1876 

("Science recognises no borders, because knowledge belongs to humanity,  
and is the torch which illuminates the world.") 

 
 

The new rights for patients conferred by the European Court of Justice in its sequence of 
judgements are potentially good news for patients but a substantial headache for health 
service budget holders and insurers. So far the pace has been set by the courts and patient 
pressure. If we are happy to leave it to the courts to decide policy and spending priorities, the 
European Union need do nothing, except to prepare to pay heavy and unpredictable bills, 
whenever patient probing and legal opinions are delivered. 
 
That is no way to run a Country, much less the venture that is New Europe. Our electors like 
the idea of patient mobility as an option; but they want and expect it to be properly managed 
and they want and expect to be offered sound guidance on policy and procedures. Some 
Member States may prefer to think that, if they delay long enough, the issue will go away and 
that healthcare delivery is the exclusive preserve of Member States under the Treaties.  Yet it 
is exactly those Treaties that have provided the ECJ with its judgements and have set in 
motion a process which has the potential to empower patients and enhance the health of 
Europe’s citizens.  
 
The answer to Member States that prefer that their citizens should use their national health 
and care services is to ensure that these services match the best that is available within the 
Union. Most patients and their families would certainly prefer to use local services; but, if the 
quality is poor or the delays are unacceptable, some at least will be prepared to travel, 
knowing that the bill will be paid by their home country. 
 
Following the ECJ judgements there has been an urgent need to agree the procedures for 
patients, their doctors, advocacy and support groups and health services and insurers. That led 
to the setting up of the High Level Reflection Group. The subsequent Communication is 
welcome and of high quality in confirming the constitutional setting and reality of patient 
mobility rights and setting out the issues and procedures that need to be agreed. It is not 
absolutely clear however that it recognises the need to take these forward with a sense of 
urgency, if the matters are not to go back to the courts. It is also not clear why other parts of 
the Commission have been allowed to tinker with health services in the draft General Services 
Directive. It would be better from patients’, professionals’ and policymakers’ points of view 
to deal separately and comprehensively with the issues of patient and professional mobility. 
 
To come down to basics: if I am waiting for treatment of a painful, uncomfortable or life-
threatening disease or disorder, I want to know my options. Where could I go; how can I be 
sure of the professional competence and standards of care and treatment; how do I or my 
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family or specialist doctor know where there is  capacity in hospital or clinic and in 
professional diaries; what forms do I need to complete and under what circumstances will my 
application be agreed; what does “undue delay” mean in relation to my personal condition; 
what financial cover is provided for the operation, for other medical and care costs, for travel 
and convalescence, and for family accompanying or visiting; if the cost is too high, can I top 
up above the set limit and who is to set such limits; are there complications if I travel from a 
Euro to a non-Euro zone or vice versa; what if something goes wrong or I have a complaint – 
what complaints systems will there be and will there be a cross-Europe register of 
professionals guilty of malpractice. These are but some of the individual’s questions.  
 
Those of budget holders will start from the question of how I am to be reimbursed for 
unplanned expenditure resulting from this new patients’ freedom and they and governments 
will want to know how they are to set local or national priorities for treatment, if these are to 
be unpredictably affected by impatient patients. The truth is that we are very unlikely to see 
more than a trickle of patients going to other Member States; that the incentive to avoid even 
this by raising the standards of local services is a likely and beneficial outcome; and that the 
concept of money following patients is not a bad one, if managed sensibly, as many 
governments already do in managing the transfer of patients to other health districts, to the 
voluntary and private sector and by bilateral agreement with hospitals in other countries to 
reduce waiting lists. 
 
The urgency is real; the perceived fear of large numbers or vast costs is not – or not unless 
courts, rather than politicians, are allowed to determine policy.   
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