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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

patsientide liikumise ja Euroopa Liidus toimuvate tervishoiualaste arengute kohta 
2004/2148(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni teatist – "Patsientide liikumine ja Euroopa Liidus 
toimuvate tervishoiualaste arengute kõrgetasemelise teabevahetuskampaania tulemused" 
(KOM(2004)0301);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 152 ja artikleid 5, 18, 43 ja 47;

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, majandus- ja 
sotsiaalkomiteele ja regioonide komiteele sotsiaalse kaitse moderniseerimise kohta 
kõrgetasemelise, ligipääsetava ja säästva tervishoiu ja hoolduse arendamiseks: toetus 
"avatud koordineerimismeetodil" põhinevatele riiklikele strateegiatele (KOM(2004)0304);

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, majandus- ja 
sotsiaalkomiteele ja regioonide komiteele e-Euroopa 2002: kvaliteedikriteeriumid 
tervishoiualastele veebilehekülgedele (KOM(2002)0667) kohta;

– võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu otsuseid Decker (C-120/95, 28. aprill 1998), 
Kohll (C-158/96, 28. aprill 1998), Geraets-Smits & Peerbooms (C-157/99, 12. juuli 2001), 
IKA (C-326/00, 25. veebruar 2003) ja Müller-Fauré & van Riet (C-385/99, 13. mai 2003), 
kohtuasjades;

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviks erialasele kvalifikatsiooni tunnustamise kohta (KOM(2002)0119-COD 
2002/0061);

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviks siseturu teenuste kohta (KOM(2004)0002-COD 2004/0001);

– võttes arvesse parlamendi kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit
(A6-0000/2005);

A. arvestades, et ELi tervishoidu mõjutavad arengud meditsiinis, tehnoloogias, e-tervises, 
patsientide teadlikkuses ja seadustes;

B. arvestades, et Euroopa tervisekaart asendab vormi E111 erakorralise tervishoiuteenuse 
saamiseks ajutiselt teises liikmesriigis viibimise ajal ning, arvestades tekkinud vajadust 
asendada ebatõhus E112 vorm Euroopa Liidu liikmesriiki planeeritud ravile suundumise 
kohta;
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C. arvestades, et tervishoiupoliitika lähtub Euroopa Kohtu üksikutest otsustest patsientide 
liikumise kohta ning arvestades, et nii patsientide kui valitsuste huvides on jõuda 
üksmeelele poliitika ja protseduuride põhijoonte viivitamatu väljakujundamise osas;

D. arvestades, et tervishoiuteenuste korraldamine, rahastamine ja pakkumine on eelkõige 
liikmesriikide pädevuses, samas kui rahvatervise ja terviseedendamise valdkond ning 
osaliselt piiriülene mobiilsus on Euroopa Liidu pädevuses;

E. arvestades, et patsiendid, tervishoiutöötajad, tervishoiu eelarve eest vastutavad isikud ja 
ravikindlustuse pakkujad vajavad suuremat selgust, et mõista ja osaleda piiriüleses 
tervishoiusüsteemis; 

F. arvestades, et järjekindla, turvalise ja ligipääsetava ELi patsientide liikumise raamistiku 
koostamisel on mitmeid logistilisi, administratiivseid, kultuurilisi ja kliinilisi probleeme;

G. arvestades, et erinevuste tõttu riiklikes tervishoiusüsteemides ja kultuurides on patsientide 
liikumine keeruline;

1. tervitab Euroopa Komisjoni teatist patsientide liikumise kohta ja selles toodud ideid 
koostöö kujundamiseks tervishoiu vallas;

2. rõhutab Euroopa Liidu vajadust töötada välja patsientide liikumist käsitlev ühtne poliitika, 
lähtudes Euroopa Ühenduste Kohtu otsustest ning patsientide liikumist ja Euroopa Liidus 
toimuvate tervishoiualaste arengute kõrgetasemelist teabevahetuskampaaniat käsitlevast 
raportist ning vajadust jõuda kokkuleppele patsientidele, tervishoiutöötajatele ja 
rahastavatele asutustele mõeldud juhiste osas;

3. usub, et selleks läheb vaja eraldi ettepanekut Euroopa Komisjonilt ja seda ei peaks lisama 
üldiste teenuste direktiivi;

4. kahetseb, et Euroopa Komisjoni teatis patsientide liikumise kohta ei sisalda tegevuse 
ajakava;

5. usub, et juhistes peaks olema välja toodud võimalused, kuidas ravi saada, informatsioon 
tervishoiutöötajate ja tervishoiuasutuste kohta, maksmisviisid, reisi- ja keelealalise abi 
korraldamine, ravi jätkamise korraldamine, järelmeetmed, paranemise ja taastusravi 
võimalused enne ja pärast tagasipöördumist ning kaebuste esitamiskord; 

6. tervitab Euroopa Komisjoni teatist "avatud koordineerimismeetodi" laiendamise kohta 
tervishoiule ja hooldussüsteemile ja ootab põnevusega eelseisvat tööd 
liikmesriikidevahelise kindlate eesmärkidega koostöö kujundamise ning korrapäraste 
ülevaatamiste vallas;

7. peab vähest edasiminekut patsientide teavitamise alal tõsiseks ohuks ELi tervishoiu 
arengule; kutsub Euroopa Komisjoni ja nõukogu viivitamatult üles edastama patsientide 
võrgustikku käsitlevat informatsiooni;
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8. usub, et liikmesriigid suudavad kõige paremini luua riiklikud patsiendi teavitamise alased 
juhised vastavalt nende riikide tervishoiusüsteemile; ergutab liikmesriike tihedale 
koostööle Euroopa Komisjoniga, et kindlaks määrata ühised põhijooned;

9. ergutab Euroopa Komisjoni määrama tähtaegu patsientide olemasolevate piiriüleste 
liikumiste alaste andmete kogumiseks ja hindamiseks; tuletab meelde, kui tähtis on 
piiriüleste tegevusega, nagu näiteks Euregio projektiga kaasneva kogemuse hindamine ja 
jagamine;

10. nõuab Euroopa Komisjonilt raportit terviseturismi olemuse ja leviku kohta ja selle 
kohta, kuivõrd on selline turismiliik rahastatud ametiasutuste ja erakindlustusfirmade 
sektori poolt või on inimesed ise selle eest maksnud;

11. toetab püüdeid parandada tervishoiu- ja sotsiaalhooldustöötajate liikumist reguleerivat 
seadusandlust ja sellealaseid teadmisi; tuletab Euroopa Komisjonile meelde, et 
kutsekvalifikatsiooni vastastikuse tunnustamise direktiivi tuleb lisada patsiendi 
kõrgetasemelist turvalisust tagavad tõhusad meetmed;

12. tunnustab tööd, mis on tehtud töölt kõrvaldatud või ebakompetentsuse või eeskirjade 
rikkumise tõttu litsentsist ilma jäänud arstide ja teiste tervishoiu- ja hooldustöötajate ELi 
registri loomisel; nõuab komisjonilt korrapäraseid arenguaruandeid;

13. toonitab potentsiaalset ohtu, milleks on "ajude äravool" uutest liikmesriikidest kõrgema 
sissetulekuga riikidesse, ohustades lõpptulemusena nende tervishoiusüsteemi tõhusust ja 
taset; usub, et patsientide liikumise mõõdukas tase võib seda nähtust pidurdada; ergutab 
läbi viima uurimusi tervishoiutöötajate nõudluse ja pakkumise kohta tulevikus, lähtudes 
ELi kõrgharidussüsteemidest;

14. tervitab jõupingutusi kompetentsuskeskuste suunas liikumisel ja potentsiaalset kasu, mida 
see toob kaasa haruldaste haigust ravis;

15. märgib, et York'i ülikooli uurimus näitab, et 87% Ühendkuningriigi patsientidest, kes said 
ravi väljaspool riiki, nimetasid oma valiku põhjuseks liiga pikka ooteaega Inglismaal; 
vaatamata sellele usub, et enamus patsiente eelistab ja jätkab kohaliku ravi eelistamist;

16. tervitab Euroopa Komisjoni toetust olemasoleva isikuandmete kaitset käsitlevale 
seadusele; toonitab liikmesriikide vahelise patsientide andmete vahetamise tõhusa ja 
turvalise meetodi väljatöötamise vajalikkust;

17. tervitab Euroopa Komisjoni teatist "e-tervise tegevuskava" kohta, tunnistades, et info- ja 
sidetehnoloogia, eriti Internet võivad parandada juurdepääsu tervishoiuteenustele ning 
nende tõhusust ja kvaliteeti, kuid samas võib "digitaalne lõhe" suurendada ebavõrdsust; 
rõhutab vajadust seada sisse kvaliteedinõuded tervishoiualastele veebilehekülgedele;

18. ergutab Euroopa Komisjoni jälgima Euroopa tervisekaardi kasutuselevõttu 
liikmesriikides, et olla kindlad, et liikmesriigid jagavad oma kodanikele selget ja 
mõistetavat informatsiooni kaardi kasutuse kohta;
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19. palub Euroopa Komisjonil kaaluda võimalust, kas Euroopa tervisekaart võiks, vastavalt 
Euroopa Ülemkogu Sevilla istungil heakskiidetud e-Euroopa 2005 tegevuskavale, olla 
aluseks ühisele patsientide tuvastamissüsteemile ning uute funktsioonide arendamisele, 
nagu näiteks meditsiinilist hädaolukorda puudutavate andmete säilitamine;

20. märgib siiski, et Euroopa tervisekaardi kasutusala laiendamisega peab kaasnema 
kõrgetasemeline andmekaitse ning kaardile salvestatud info ja pädevate ametiasutuste 
vahelise andmete vahetamise korral tuleb arvestada andmekaitset käsitlevaid sätteid;

21. tervitab tervishoiuteenuste ja arstiabi kõrgetasemelise töörühma loomist; nõuab, et 
Euroopa Komisjon hoiaks parlamenti kursis töörühma tegevusega;

22. usub, et patsiendi turvalisus mängib olulist rolli ELi tõhusa tervishoiupoliitika 
arendamises; märgib vajadust teha tihedat koostööd Maailma tervishoiuorganisatsiooni 
(WHO) patsientide turvalisuse ülemaailmse liiduga (World Alliance for Patient Safety); 
ergutab tervishoiuteenuste ja arstiabi kõrgetasemelist töörühma esitama ettepanekuid ELi 
patsientide turvalisuse võrgustikule 2005. a jooksul nii ruttu kui võimalik; 

23. rõhutab, et tervishoiu ja patsiendi turvalisuse teemad väärivad eraldi tähelepanu teistesse 
poliitikavaldkondadesse kaasamisel; väljendab kahetsust aegajalt kerkivate ebakõlade üle 
siseturu ja tervishoiu eesmärkide vahel; usub, et kodanike tervis on Euroopa 
majandusliku suutlikkuse ja konkurentsivõime eeltingimus;

24. usub, et on olemas vajadus patsientidele, tervishoiutöötajatele ja tervishoiupoliitika 
haldajatele kättesaadava asjakohase informatsiooni võrgustiku järele;

25. nõustub, et kodanikele peab pakkuma selget ülevaadet nende õigustest ja kohustustest 
patsiendina seoses juurdepääsuga tervishoiuteenustele ning teistes liikmesriikides 
tekkinud kulude hüvitamisega;

26. kutsub Euroopa Komisjoni üles looma juhiseid, mis defineeriksid selgesõnaliselt sellised 
mõisted nagu "viivitamatult", "tavapärane töö" ja "võrreldav kulu";

27. rõhutab, et piiriülene tervishoid ei tohiks muutuda automaatseks tegevuseks vaid peab 
olema kättesaadav ainult vajaduse korral, sest sellega kaasnevad vastuvõetamatud 
viivitused ravis; usub, et liikmesriigid pädevuses peab olema nende teenuste 
kindlaksmääramine, mis muudavad laiaulatusliku patsientide liikumise ebavajalikuks;

28. tunneb muret, et ravitingimused ei diskrimineeriks madala sissetulekuga patsiente, 
näiteks ei peaks nad ravikulutusi enne hüvitamist täies ulatuses maksma;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, Euroopa Komisjonile ja 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 
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"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 
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 
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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.


