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IEROSINĀJUMS EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAI

par pacientu mobilitāti un veselības aprūpes attīstību Eiropas Savienībā 
(2004/2148(INI))

Eiropas Parlaments,

- atsaucoties uz Komisijas priekšlikumu - "Veikt papildus pasākumus, lai sasniegtu 
augstāku līmeni informācijas procesā par pacientu mobilitāti un veselības aprūpes attīstību 
Eiropas Savienībā" (COM(2004)0301),

- atsaucoties uz 152. Pantu un EK Līguma (EC Treaty) 5., 18., 43. un 47. Pantu,

- atsaucoties uz Komisijas priekšlikumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Sociālo 
Lietu Komitejai un Reģionu Komitejai par sociālās aizsardzības modernizēšanu, lai 
attīstītu augstas kvalitātes visiem pieejamu un stabilu veselības aprūpi un ilgtermiņa 
aprūpi: atbalsts nacionālajām stratēģijām, izmantojot "atvērtu koordinācijas metodi" 
(COM(2004)0304),

- atsaucoties uz Komisijas priekšlikumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas un Sociālo 
lietu Komitejai un Reģionu Komitejai par e- Eiropu 2002: veselības kvalitātes kritēriji, kas 
minēti interneta mājas lapās (COM(2002)0667),

- atsaucoties uz Dekera (Decker) (C-120/95,1998. gada 28. aprīlī), Kola (Kohll) (C-158/96, 
1998. gada 28. aprīlī), Gereta-Smita un Pīrbūma(Geraets-Smits & Peerbooms) (C-157/99, 
2001. gada 12. jūlijā), IKA (C-326/00, 2003. gada 25. februārī) un Millera-Faura un van 
Rita (Müller-Fauré & van Riet) (C-385/99, 2003. gada 13. maijā) Eiropas Kopienas Tiesas 
spriedumiem,

- atsaucoties uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomes Direktīvai par 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu (COM(2002)0119-COD 2002/0061),

- atsaucoties uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomes Direktīvai par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū (COM(2004)0002-COD 2004/0001),

- atsaucoties uz procedūras Noteikumu 45. Noteikumu,

- atsaucoties uz Vides, Sabiedrības Veselības un Patērētāju Politikas Komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2005),

A. ievērojot to, ka veselības aprūpe ES pašreiz tiek pārveidota, attīstoties medicīnai, 
tehnoloģijām, e-veselībai, pacientu zināšanām un likumdošanai;

B. ievērojot to, ka E111 sistēma neplānotai ārstēšanai kādā Dalībvalstī tiek aizstāta ar 
Eiropas Veselības Aprūpes Karti, un ievērojot to, ka ir nepieciešams aizvietot neefektīvo 
E112 sistēmu plānotai ārstniecībai citā Dalībvalstī;
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C. ievērojot to, ka veselības aprūpes politika saskaņā ar Eiropas Tiesas noteikumiem par 
pacienta mobilitāti pašreiz tiek realizēta daļēji un ievērojot to, ka gan pacientu, gan 
valdības interesēs ir tas, lai vienotos par noteiktu politikas virzienu un procedūrām, kas 
nekavējoties būtu jārealizē;

D. ievērojot to, ka primārā atbildība par medicīnas pakalpojumu un veselības aprūpes 
organizēšanu, finansēšanu un sniegšanu gulstas uz Dalībvalstīm, bet tajā pat laikā Eiropas 
Savienība ir atbildīga par sabiedrības veselību un veselības veicināšanas jomu, un tai ir 
galvenā loma pacientu starpvalstu kustībā;

E. ievērojot to, ka ir nepieciešama papildus skaidrība, lai dotu iespēju pacientiem, veselības 
aprūpes profesionālajiem darbiniekiem, atbildīgajiem par veselības budžetu un 
apdrošinātājiem saprast un piedalīties starpvalstu veselības aprūpē;

F. ievērojot to, ka pastāv ievērojamas loģistikas, administratīvās, kultūras un klīniku 
problēmas izveidot stabilus, drošus un pieejamus pacientu mobilitātes pamata noteikumus 
ES;

G. ievērojot to, ka pacientu mobilitāte ir sarežģīta sakarā ar atšķirībām nacionālajās veselības 
aprūpes sistēmās un tradīcijās;

1. Atzinīgi novērtē Komisijas priekšlikumus par pacientu mobilitāti un idejas, kuras tā 
izklāsta par sadarbības izveidošanu veselības aprūpē;

2. Uzsver Eiropas Savienības nepieciešamību steidzīgi izstrādāt kopēju pacientu mobilitātes 
politiku, pamatojoties uz Eiropas Kopienas Tiesas spriedumiem un augsta līmeņa 
informācijas procesa ziņojumu par pacientu mobilitāti un veselības aprūpes attīstību un 
vienoties par galvenajiem norādījumiem pacientu, veselības aprūpes profesionālo 
darbinieku un finansēšanas institūciju darbībai;

3. Uzskata, ka tam ir nepieciešams atsevišķs Komisijas priekšlikums un to nevajadzētu ietvert 
kopējā Direktīvā par pakalpojumiem;

4. Ar nožēlu atzīst, ka Komisijas priekšlikumos nav norādīts pacientu mobilitātes darbības 
grafiks;   

5. Uzskata, ka galvenajos norādījumos vajadzētu ietvert tādus jautājumus kā ārstēšanu, 
informācijas avotus par veselības aprūpes profesionālajiem darbiniekiem un veselības 
aprūpes iespējām, veselības aprūpes apmaksas mehānismus, ceļojuma un lingvistiskā 
atbalsta pasākumus, nepārtrauktas aprūpes pasākumus, papildpasākumus, atveseļošanās un 
rehabilitāciju iespējas pirms vai pēc atgriešanās un procedūras kā izteikt sūdzības; 

6. Atzinīgi novērtē Komisijas priekšlikumu par “atvērtās koordinācijas metodes 
paplašināšanu” veselības aprūpei un ilgtermiņa aprūpei, kā arī ļoti gaida turpmāko darbu, 
lai nodrošinātu mehānismu, kā izveidot sadarbību starp Dalībvalstīm noteiktu mērķu un 
regulāru pārskatu jautājumos;
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7. Uzskata, ka pacientu informācijas virzības trūkums ir nopietns drauds veselības aprūpes 
attīstībai ES; aicina Komisiju un Padomi steidzīgi virzīt informāciju pacientu pamata 
noteikumiem;

8. Uzskata, ka Dalībvalstis ir labākā situācijā, lai izstrādātu skaidrus nacionālos pacientu 
informācijas vadošos norādījumus attiecībā uz to nacionālajām veselības aizsardzības 
sistēmām; mudina Dalībvalstis cieši sadarboties ar Komisiju, lai izveidotu kopējus 
pamatelementus;

9. Mudina Komisiju noteikt galējos termiņus datu savākšanai un novērtēšanai par pašreizējo 
pacientu starpvalstu kustību; vairākkārt uzsver tādu starpvalstu līgumu kā Euregio projektu 
vērtību, kas dod novērtējumu un pieredzi;

10. Aicina Komisiju sniegt ziņojumu par veselības tūrisma raksturu un izplatību, un kādā 
mērā to pašreiz apmaksā atbilstošās valsts iestādes un privātais apdrošināšanas sektors, 
vai arī tas tiek apmaksāts no personīgajiem līdzekļiem; 

11. Stingri atbalsta pūles uzlabot zināšanas un likumdošanu par veselības un sociālās aprūpes 
profesionālo darbinieku kustību; atgādina Komisijai, ka Direktīvā par profesionālo 
darbinieku kvalifikācijas kopējo atzīšanu ir jāietver efektīvs mehānisms kā atbalstīt 
pacientu drošību augstā līmenī;

12. Atzīst to, ka ir uzsākts darbs, lai izveidotu plašu ES ārstu un citu medicīnas un veselības 
aprūpes profesionālo darbinieku reģistru, kuru darbība uz laiku vai pavisam tiek 
pārtraukta nepietiekamu zināšanu vai nolaidīgas rīcības rezultātā; no Komisijas pieprasa 
regulāras procesa virzības atskaites;

13. Izceļ potenciālo risku 'smadzeņu aizplūšanai' no jaunajām Dalībvalstīm uz tām, kuras 
piedāvā augstākas algas, rezultātā apdraudot viņu veselības aprūpes sistēmas, to spēju 
efektīvi darboties un uzturēt standartu; uzskata, ka neliels pacientu mobilitātes līmenis 
varētu darboties ar bremzējošu spēku šādās kustībās; mudina ES augstākās izglītības 
sistēmās veikt pētījumus par veselības aprūpes profesionālo darbinieku pieprasījumu un 
piedāvājumu;

14. Atzinīgi novērtē pūles virzībā uz Datu Centru izveidošanu un potenciālos ieguvumus, ko 
tas dos retu slimību ārstēšanā;

15. Atzīmē, ka Apvienotās Karalistes Jorkas Universitātes pētniecībā 87% pacienti apgalvoja, 
ka ārstēšanas kursa saņemšana ārzemēs ir viņu motivācija, salīdzinot ar izredzēm gaidīt 
ilgāk, lai ārstētos Anglijā; neskatoties uz to, domājams, ka lielākā daļa pacientu dod 
priekšroku un turpinās dot priekšroku ārstēties vietējās ārstniecības iestādēs;

16. Atzinīgi novērtē Komisijas vēlmi atbalstīt pašreizējo datu aizsardzības likumu; atzīmē to, 
ka ir svarīgi nodrošināt efektīvu un drošu pacientu informācijas apmaiņas metodi starp 
Dalībvalstīm;

17. Atzinīgi novērtē Komisijas priekšlikumu uzsākt ‘e-Veselības darbības plāna realizāciju’, 
atzīstot, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, īpaši internets, var palīdzēt 
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uzlabot pieeju medicīnas pakalpojumiem, kā arī uzlabot to kvalitāti un efektivitāti, lai gan 
"digitālās sadales rezultātā" varētu palielināties nevienlīdzība; uzsver nepieciešamību 
pielietot kvalitātes kritērijus ar medicīnu saistītajās interneta mājas lapās;

18. Mudina Komisiju uzraudzīt Eiropas Veselības Aprūpes Kartes ieviešanu Dalībvalstīs, lai 
nodrošinātu to, ka Dalībvalstis sniedz sabiedrībai skaidru un plašu informāciju par to, kā 
darbojas šī karte;

19. Lūdz Komisiju izskatīt jautājumu par to, vai Eiropas Veselības Aprūpes Kartei vajadzētu 
būt par pamatu, lai veicinātu pacientu identificētāju vienotu pieeju un izstrādātu jaunas 
funkcijas, tādas kā neatliekamās medicīnas palīdzības datu bāzi, saskaņā ar e-Eiropa 2005 
plānu, kas apstiprināts Eiropas Padomē Seviļā;

20. Tomēr atzīmē, ka ir jābūt augstam datu aizsardzības līmenim attiecībā uz jebkurām 
jaunām Eiropas Veselības Aprūpes Kartes funkcijām un, ka datiem, kas tajā tiek uzkrāti, 
kā arī apmaiņas informācijai starp kompetentām iestādēm, ir jābūt saskaņā ar 
pašreizējiem nosacījumiem par datu aizsardzību;

21. Atzinīgi novērtē Medicīnas Pakalpojumu un Veselības Aprūpes Augsta Līmeņa Grupas 
izveidošanu; pieprasa, lai Parlaments regulāri saņemtu no Komisijas jaunāko informāciju 
par Grupas darbībām;

22. Uzskata, ka pacientu drošība ir būtisks jautājums, lai izstrādātu efektīvu veselības aprūpes 
politiku ES; atzīst nepieciešamību cieši sadarboties ar Pasaules Veselības 
Organizācijas(WHO) Apvienību Pacientu Drošībai (World Alliance for Patient Safety); 
stingri iesaka Medicīnas Pakalpojumu un Veselības Aprūpes Augsta Līmeņa Grupai 
izvirzīt priekšlikumus par ES Pacientu Drošības Sistēmas izveidošanu cik vien ātri 
iespējams 2005. gadā; 

23. Uzsver, ka veselības aprūpes un pacientu drošības jautājumi prasa īpašu pieeju, kad tos 
iesaista citās politikas jomās; ar nožēlu atzīst, ka dažreiz ir radušās nesaskaņas starp 
iekšējo tirgu un veselības aprūpes mērķiem; uzskata, ka pilsoņu veselība ir Eiropas 
ekonomikas sasniegumu un konkurētspējas priekšnosacījums;

24. Uzskata, ka ir nepieciešama attiecīgas informācijas sistēma, kas pieejama pacientiem, 
veselības aprūpes profesionālajiem un vadības darbiniekiem visā ES;

25. Piekrīt, ka ir nepieciešams sniegt pilsoņiem kā pacientiem skaidru informāciju par viņu 
tiesībām un pienākumiem attiecībā uz veselības aprūpes saņemšanu un izmaksu atlīdzību, 
kas radušās citās Dalībvalstīs;

26. Pieprasa Komisijai izstrādāt vadošus norādījumus, lai skaidri definētu tādus jautājumus 
kā „nepamatota aizkavēšanās”, "standarta prakses" un "salīdzinošās izmaksas";

27. Uzsver, ka starpvalstu veselības aprūpei nevajadzētu kļūt par automātisku darbību, bet to 
vajadzētu sniegt tikai gadījumos, kad tas ir nepieciešams īslaicīgas ārstēšanas procesa 
kavēšanās dēļ; uzskata, ka atbildība sniegt savlaicīgus medicīnas pakalpojumus gulstas uz 
Dalībvalstīm, kas padarītu nevajadzīgu plaša mēroga pacientu mobilitāti;



PR\551248LV.doc 7/9 PE 353.303 v01-00

Ārējais tulkojums LV

28. Domā, ka ārstniecības nosacījumiem nevajadzētu diskriminēt pacientus ar zemiem 
ienākumiem tā, ka, piemēram, viņiem nav jāmaksā pilna ārstniecības kursa maksa pirms 
izmaksu atgūšanas;

29.Dod norādījumus Prezidentam virzīt šo Rezolūciju uz Padomi, Komisiju un Dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem. 
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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.  


