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EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS PROJEKTAS  

dėl pacientų mobilumo ir sveikatos priežiūros pažangos Europos Sąjungoje 
(2004/2148(INI)) 
 
Europos Parlamentas, 

- atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą „Aukšto lygmens apmąstymų dėl pacientų 
mobilumo ir sveikatos priežiūros pažangos Europos Sąjungoje proceso tąsa“ 
(KOM(2004)0301), 

- atsižvelgdamas į 152 straipsnį ir EB sutarties 5, 18, 43 ir 47 straipsnius, 

- atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą Tarybai, Europos Parlamentui, Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl socialinės apsaugos modernizavimo 
siekiant sukurti aukštos kokybės, prieinamą ir darnią sveikatos apsaugą ir ilgalaikę 
priežiūrą: parama valstybių narių strategijoms, naudojantis „atviruoju koordinavimo 
metodu“ (KOM(2004)0304), 

-  atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą Tarybai, Europos Parlamentui, Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl elektroninės Europos 2002 m.: 
kokybės kriterijų su sveikatos klausimais susijusioms interneto svetainėms 
(KOM(2002)0667), 

- atsižvelgdamas į Europos Bendrijų Teisingumo teismo sprendimus Decker (C-120/95, 
1998 m. balandžio 28 d.), Kohll (C-158/96, 1998 m. balandžio 28 d.), Geraets-Smits & 
Peerbooms (C-157/99, 2001 m. liepos 12 d.), IKA (C-326/00, 2003 m. vasario 25 d.) ir 
Müller-Fauré & van Riet (C-385/99, 2003 m. gegužės 13 d.) bylose, 

- atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo (KOM(2002)0119–COD 2002/0061), 

- atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
paslaugų vidaus rinkoje (KOM(2004)0119–COD 2004/0061), 

-  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį, 

- atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
pranešimą (A6-0000/2005), 

 

A. kadangi sveikatos priežiūrą ES transformuoja medicinos, technologijos, elektroninės 
sveikatos, pacientų informuotumo ir teisės pažanga; 

 
B. kadangi E111 sistemą neplanuotai medicininei pagalbai laikinai esant kitoje valstybėje 

narėje pakeis Europos sveikatos kortelė, ir kadangi reikia pakeisti neveiksmingą E112 
sistemą planuotam gydymui kitoje valstybėje narėje; 
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C. kadangi sveikatos politika plėtojama nenuosekliai, remiantis Europos Teisingumo Teismo 
sprendimais dėl pacientų mobilumo, ir kadangi tiek pacientai, tiek vyriausybės yra 
suinteresuotos, kad būtų sutarta dėl aiškių politikos ir procedūrų gairių, ir jos būtų 
taikomos nedelsiant;  

  
D. kadangi atsakomybė už sveikatos paslaugų organizavimą, finansavimą ir teikimą 

pirmiausiai priklauso valstybėms narėms, o Europos Sąjunga atsako už visuomenės 
sveikatos ir sveikatos skatinimo sritis bei turi vaidmenį tarpvalstybinio pacientų mobilumo 
srityje; 

 
E. kadangi reikia daugiau aiškumo, kad pacientams, sveikatos priežiūros specialistams ir 

sveikatai skirto biudžeto valdytojams ir draudikams suteikti galimybę suprasti 
tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą ir dalyvauti joje; 

 
F. kadangi yra didelių logistinių, administracinių, kultūrinių ir klinikinių iššūkių siekiant ES 

sukurti pastovią, saugią ir prieinamą pacientų mobilumo sistemą; 
 
G. kadangi pacientų mobilumą apsunkina atskirų valstybių sveikatos priežiūros sistemų ir 

tradicijų skirtumai; 
 
 
1. Palankiai vertina Komisijos pranešimą dėl pacientų mobilumo ir joje išdėstytas idėjas dėl 

bendradarbiavimo sveikatos priežiūros srityje struktūros; 
 
2. Pabrėžia, kad Europos Sąjungai būtina skubiai sukurti nuoseklią pacientų mobilumo 

politiką, atsižvelgiant į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimus ir Aukšto 
lygmens apmąstymų proceso dėl pacientų mobilumo ir sveikatos priežiūros pažangos, bei 
sutarti dėl gairių, kuriomis galėtų naudotis pacientai, sveikatos priežiūros specialistai ir 
finansavimo agentūros; 

 
3. Mano, kad tam reikia atskiro Komisijos pasiūlymo, ir šio klausimo nereikėtų įtraukti į 

bendrą Paslaugų direktyvą; 
 
4. Apgailestauja, kad Komisijos pranešime dėl pacientų mobilumo nėra nurodomas veiksmų 
 tvarkaraštis; 
 
5. Mano, kad į gaires turėtų būti įtrauktos procedūros gydymo paslaugoms gauti, informacijos 

šaltiniai apie sveikatos specialistus ir sveikatos priežiūros įstaigas, apmokėjimo už 
sveikatos priežiūrą mechanizmus, kelionių planavimą ir lingvistinę pagalbą, susitarimą dėl 
tęstinės priežiūros, papildomą gydymą, pasveikimą ir reabilitaciją prieš grįžimą arba po jo, 
skundų pateikimo procedūras;  

 
6. Sveikina tai, kad Komisijos pranešime „atviro koordinavimo metodo“ taikymas 

praplečiamas ir sveikatos priežiūrai bei ilgalaikei priežiūrai, ir laukia tolesnės veiklos 
siekiant sukurti mechanizmą, kuriuo bendradarbiavimui tarp valstybių narių būtų 
suteikiama struktūra, nustatant konkrečius tikslus ir reguliarią peržiūrą; 

 
7. Mano, kad pažangos informuojant pacientus stygius kelia rimtą pavojų sveikatos priežiūros 
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pažangai ES;  ragina Komisiją ir Tarybą skubiai pateikti pacientų informavimo planą; 
 
8. Mano, kad valstybėms narėms labiausiai tinka kurti aiškias atskirtų valstybių narių 

pacientų informavimo gaires atsižvelgiant į jų sveikatos apsaugos sistemas; ragina 
valstybes nares artimai bendradarbiauti su Komisija kuriant bendrus esminius elementus; 

 
9. Ragina Komisiją nustatyti galutinius terminus surinkti ir įvertinti informacijai apie esamą 

tarpvalstybinį pacientų judėjimą; dar kartą pabrėžia tarpvalstybinių susitarimų, pvz., 
Euroregio projektų, patirties įvertinimo ir dalijimosi vertę; 

 
10. Ragina Komisiją parengti pranešimą apie sveikatos turizmo bruožus ir paplitimą, bei tai, 

kiek jo išlaidas šiuo metu apmoka atsakingos agentūros ir privatus draudimo sektorius, 
arba patys pacientai iš savo kišenės; 

 
11. Primygtinai ragina pagerinti žinias ir teisės aktus dėl sveikatos ir socialinės priežiūros 

specialistų judėjimo; primena Komisijai, kad veiksmingus mechanizmus aukštam 
pacientų saugos lygiui išlaikyti reikia įtraukti į Direktyvą dėl abipusio profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo; 

 
12. Vertina pastangas, kurios dedamos siekiant įkurti visos ES gydytojų ir kitų sveikatos ir 

priežiūros specialistų, laikinai nušalintų nuo darbo ar kuriems buvo atimta teisė dirbti šį 
darbą dėl kompetencijos stokos ar aplaidumo;  prašo, kad Komisija reguliariai pateiktų 
pranešimus apie pažangą; 

 
13. Pabrėžia potencialų „protų nutekėjimo“ iš naujųjų valstybių narių į kitas, kuriose siūlomi 

didesni atlyginimai, ir dėl to kylantį pavojų sveikatos priežiūros sistemos pajėgumams ir 
standartams; mano, kad vidutinio lygio pacientų mobilumas galėtų pristabdyti tokią 
migraciją; ragina atlikti būsimos sveikatos priežiūros specialistų paklausos ir pasiūlos iš 
ES aukštojo mokslo sistemų tyrimus; 

 
14. Palankiai vertina pastangas pereiti prie Informacijos centrų ir potencialios naudos, kurią 

jie gali teikti gydant retas ligas; 
 
15. Pažymi, kad Jorko universiteto atliktame užsienyje besigydančių Jungtinės Karalystės 

pacientų tyrime 87 proc. pacientų pareiškė, kad juos motyvavo galimybė Anglijoje 
gydymo laukti ilgiau; tačiau mano, kad didžioji dauguma pacientų pageidauja ir ateityje 
pageidaus gydytis vietoje; 

 
16. Sveikina tai, kad Komisija įsipareigojo toliau laikytis esamų duomenų apsaugą 

reglamentuojančių teisės aktų; pažymi, kad yra svarbu pateikti veiksmingą ir saugų 
pacientų ligų istorijų apsikeitimo tarp valstybių narių metodą; 

 
17. Palankiai vertina Komisijos pranešimą, kuriame išdėstomas „elektroninės sveikatos 

veiksmų planas“, pripažįstant, kad informacijos ir komunikacijos technologijos, o ypač 
internetas, gali padėti pagerinti prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų, jų kokybę ir 
veiksmingumą, nors jos taip pat gali padidinti nelygybę dėl „skaitmeninės takoskyros“; 
pabrėžia būtinybę taikyti kokybės kriterijus su sveikatos klausimais susijusioms interneto 
svetainėms; 
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18. Ragina Komisiją stebėti Europos sveikatos kortelės įvedimą valstybėse narėse siekiant 

užtikrinti, kad valstybės narės visuomenei teiktų aiškią ir suprantamą informaciją, kaip 
veikia ši kortelė; 

 
19. Prašo Komisiją apsvarstyti klausimą, ar Europos sveikatos kortelė turėtų būti pagrindas 

skatinti bendrai nustatyti pacientų identifikatorius ir kurti naujas funkcijas, pvz., saugoti 
kritiniais atvejais reikalingus medicininius duomenis, kaip buvo numatyta 2005 m. 
elektroninės Europos plane, kurį patvirtino Sevilijoje posėdžiavusi Europos Vadovų 
Taryba; 

 
20. Tačiau pažymi, kad bet kokioms naujoms Europos sveikatos kortelės funkcijoms turi būti 

užtikrintas aukštas duomenų apsaugos lygis, ir kad joje saugomi duomenys ir informacija, 
kuria keičiasi atsakingos institucijos, turi atitikti esamus duomenų apsaugos reikalavimus. 

 
21. Sveikina tai, kad buvo įkurta Aukšto lygmens grupė sveikatos paslaugų ir medicininės 

priežiūros klausimams; prašo, kad Parlamentas iš Komisijos reguliariai gautų naujausią 
informaciją apie grupės veiklą; 

 
22. Mano, kad pacientų saugumas turi esminę reikšmę veiksmingos sveikatos politikos 

kūrimui ES; pripažįsta, kad būtina artimai bendradarbiauti su Pasaulio Sveikatos 
Organizacijos pasauliniu aljansu pacientų saugumui; primygtinai ragina Aukšto lygmens 
grupę sveikatos paslaugų ir medicininės priežiūros klausimams pateikti ES pacientų 
saugumo tinklo pasiūlymus kuo anksčiau 2005 m.;   

 
23. Pabrėžia, kad sveikatos priežiūros ir pacientų saugumo klausimai nusipelno ypatingo 

dėmesio, kada jie įtraukiami į kitas politikos sritis; apgailestauja, kad kartais kyla trinties 
tarp vidaus rinkos ir sveikatos priežiūros tikslų; mano, kad jos piliečių sveikata yra 
išankstinė sąlyga Europos ekonomikos rezultatyvumui ir konkurencingumui; 

 
 
24. Mano, kad yra pacientams, sveikatos priežiūros specialistams ir vadybininkams svarbios 

informacijos tinklo poreikis; 
 
25. Sutinka, kad būtina padėti piliečiams susidaryti bendrą supratimą apie jų, kaip pacientų, 

teises ir pareigas dėl galimybės kitoje valstybėje gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir 
atgauti joje patirtas išlaidas; 

 
26. Ragina Komisiją kurti gaires, kuriomis būtų aiškiai apbrėžiami tokie klausimai, kaip „be 

nereikalingo atidėliojimo“, „įprasta praktika“ ir „palyginamos išlaidos“;  
 
27. Pabrėžia, kad sveikatos priežiūra kitose valstybėse neturėtų tapti įprastu užsiėmimu, o 

būtų teikiama tik kai tai yra būtina dėl laikino nepriimtinai ilgo gydymo laukimo; mano, 
kad valstybės ir toliau atsako už tai, kad būtų teikiamos tokios paslaugos, kad didelio 
masto pacientų mobilumas būtų nereikalingas; 

 
28. Yra susirūpinęs, kad gydymo sąlygos neturėtų diskriminuoti mažas pajamas turinčių 

pacientų, pvz., kad jiems nereikėtų mokėti visos gydymo kainos iki tol, kol bus atlygintos 
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išlaidos; 
 
29. Paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 

vyriausybėms bei parlamentams.  
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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 
family or specialist doctor know where there is  capacity in hospital or clinic and in 
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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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