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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie mobilności pacjentów i zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia w Unii 
Europejskiej (2004/2148(INI))

Parlament Europejski,

- uwzględniając komunikat Komisji – „Kontynuacja prac grupy ekspertów wysokiego 
szczebla ds. mobilności pacjentów i zjawisk zachodzących w opiece zdrowotnej w Unii 
Europejskiej”  (COM(2004)0301),

- uwzględniając art. 152 i art. 5, 18, 43 i 47 Traktatu WE,

- uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu 
Gospodarczego i Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie modernizacji ochrony 
socjalnej w celu rozwoju wysokowartościowej, dostępnej i przyszłościowej opieki 
zdrowotnej i opieki długoterminowej: wsparcie krajowych strategii poprzez „otwartą 
metodę koordynacji” (COM(2004)0304),

- uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu 
Gospodarczego i Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie e-Europy 2002: Kryteria 
oceny stron internetowych poświęconych zdrowiu (COM(2002)0667),

- uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach 
Decker (C-120/95, 28 kwietnia 1998 r.), Kohll (C-158/96, 28 kwietnia 1998 r.), Geraets-
Smits & Peerbooms (C-157/99, 12 lipca 2001 r.), IKA (C-326/00, 25 lutego 2003 r.) i 
Müller-Fauré & van Riet (C-385/99, 13 maja 2003 r.),

- uwzględniając projekt Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (COM(2002)0119-COD 2002/0061),

- uwzględniając projekt Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie usług na rynku wewnętrznym (COM(2004)0002-COD 2004/0001),

- uwzględniając art. 45 Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2005),

A. zważywszy że opieka zdrowotna w UE ulega przekształceniom w wyniku zjawisk jest 
zachodzących w medycynie, technice, e-zdrowiu, świadomości pacjentów i prawie;

B. zważywszy że system E111 obejmujący niespodziewane leczenie podczas tymczasowego 
pobytu w innym Państwie Członkowskim jest zastępowany przez europejską kartę 
zdrowia i zważywszy że istnieje potrzeba zastąpienia nieskutecznego systemu E112 
obejmującego planowane leczenie w innym Państwie Członkowskim;

C. zważywszy że polityka zdrowotna jest traktowana w sposób drobiazgowy przez 
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orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o mobilności pacjentów oraz 
zważywszy że zarówno w interesie pacjentów, jak i w interesie rządów leży uzgodnienie i 
wprowadzenie jasnych wytycznych dotyczących polityki i procedur;

D. zważywszy że podstawowa odpowiedzialność za organizację, finansowanie i świadczenie 
opieki zdrowotnej i opieki medycznej spoczywa na Państwach Członkowskich, podczas 
gdy Unia Europejska jest odpowiedzialna za zdrowie publiczne i promocję zdrowia i 
odgrywa swoją rolę w mobilności transgranicznej;

E. zważywszy że konieczne są dalsze wyjaśnienia w celu umożliwienia pacjentom, 
specjalistom w dziedzinie ochrony zdrowia oraz dysponentom budżetu zdrowotnego i 
ubezpieczycielom zrozumienia zasad funkcjonowania i uczestnictwa w transgranicznej 
opiece zdrowotnej;

F. zważywszy że istnieją znaczące wyzwania logistyczne, administracyjne, kulturowe i
kliniczne związane z tworzeniem spójnego, bezpiecznego i dostępnego sytemu mobilności 
pacjentów w UE;

G. zważywszy że mobilność pacjentów utrudniają różnice w krajowych systemach i 
tradycjach opieki zdrowotnej;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie mobilności pacjentów i zawarte 
w nim koncepcje dotyczące usystematyzowania współpracy w dziedzinie ochrony 
zdrowia;

2. podkreśla potrzebę pilnego sformułowania przez Unię Europejską spójnej polityki 
dotyczącej mobilności pacjentów w kontekście orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości 
Wspólnot Europejskich i sprawozdania grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. 
mobilności pacjentów i zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia oraz potrzebę ustalenia 
wytycznych, z których będą korzystać pacjenci, specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia 
i instytucje finansujące;

3. uważa, że w tej dziedzinie potrzebny jest oddzielny komunikat Komisji i nie należy jej 
włączać do ogólnej dyrektywy usługowej;

4. ubolewa, że komunikat Komisji w sprawie mobilności pacjentów nie zawiera 
harmonogramu działań;

5. uważa, że wytyczne powinny uwzględniać procedury dotyczące zapewnienia leczenia, 
źródła informacji o specjalistach w dziedzinie ochrony zdrowia i zakładach opieki 
zdrowotnej, mechanizmy płatności za opiekę, ustalenia dotyczące wsparcia w podróży i 
wsparcia językowego, ustalenia dotyczące dalszej opieki, kontynuacji leczenia, 
rekonwalescencji i rehabilitacji przed lub po powrocie oraz procedury składania skarg; 

6.  z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie rozszerzenia “otwartej metody 
koordynacji” na opiekę zdrowotną i długotrwałą opiekę i oczekuje dalszych działań w celu 
stworzenia mechanizmu usystematyzowania współpracy między Państwami 
Członkowskimi, obejmującego konkretne cele i regularne przeglądy;
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7. uważa brak postępów w zakresie informacji dla pacjentów za poważne zagrożenie dla 
rozwoju opieki zdrowotnej w UE; wzywa Komisję i Radę do pilnego przedstawienia 
systemu informacji dla pacjentów;

8. uważa, że Państwa Członkowskie są najbardziej kompetentne, aby opracować jasne 
krajowe wytyczne dotyczące informacji dla pacjentów odpowiednie dla ich krajowych 
systemów opieki zdrowotnej; zachęca Państwa Członkowskie do ścisłej współpracy z 
Komisją w celu określenia wspólnych elementów podstawowych;

9. zachęca Komisję do wyznaczenia ostatecznych terminów zbierania i oceny danych 
dotyczących aktualnego transgranicznego przepływu pacjentów; podkreśla znaczenie 
oceny i dzielenia się doświadczeniami w zakresie porozumień jak projekty Euregio;

10. prosi Komisję o przygotowanie raportu w sprawie charakteru i głównych kierunków 
turystyki zdrowotnej oraz zakresu, w jakim obecnie jej koszty są zwracane przez organy 
ustawowe i prywatny sektor ubezpieczeniowy, a w jakim jest ona opłacana przez samych 
pacjentów;

11. bardzo popiera wysiłki na rzecz podnoszenia wiedzy i udoskonalenia ustawodawstwa na 
temat przepływu specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki socjalnej; 
przypomina Komisji, że skuteczne mechanizmy wspierające wysoki poziom 
bezpieczeństwa pacjentów muszą być włączone do dyrektywy w sprawie wzajemnego 
uznawania kwalifikacji zawodowych;

12. docenia prace podejmowane w celu stworzenia ogólnounijnego rejestru lekarzy oraz 
innych specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki socjalnej zawieszonych w 
prawach lub pozbawionych prawa wykonywania zawodu za zaniedbania lub błędy; prosi 
Komisję o regularne sprawozdania o postępach;

13. podkreśla potencjalne zagrożenie “drenażem mózgów” nowych Państw Członkowskich 
przez państwa oferujące wyższe wynagrodzenia, co w konsekwencji może stanowić 
zagrożenie dla funkcjonowania i jakości ich systemów opieki zdrowotnej; uważa, że niski 
poziom mobilności pacjentów mógłby działać jako hamulec dla takich przepływów; 
zachęca do badań nad przyszłym zapotrzebowaniem na specjalistów w dziedzinie 
ochrony zdrowia i ich kształceniem przez szkoły wyższe w UE;

14. z zadowoleniem przyjmuje działania dotyczące ośrodków informacji i potencjalnych 
korzyści, jakie to przyniesie w przypadku leczenia rzadkich chorób;

15. zwraca uwagę, że w badaniach prowadzonych przez Uniwersytet w York w Wielkiej 
Brytanii 87% pacjentów leczących się zagranicą podawało jako powód takiego leczenia 
konieczność długiego oczekiwania na leczenie w Anglii; niemniej jednak uważa, że 
znaczna większość pacjentów woli i będzie wolała leczyć się w swoim kraju;

16. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do podtrzymania istniejącego prawa o 
ochronie danych, zwraca uwagę na znaczenie zapewnienia skutecznej i bezpiecznej 
metody wymiany kart pacjentów między Państwami Członkowskimi;
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17. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji ustanawiający “plan działania w 
dziedzinie e-zdrowia”, który potwierdza, że technologie informatyczne i komunikacyjne, 
zwłaszcza Internet, mogą pomóc w ułatwieniu dostępu oraz w poprawie jakości i 
skuteczności służby zdrowia, chociaż mogą także zwiększyć nierówności w 
konsekwencji „cyfrowego podziału”; podkreśla potrzebę stosowania kryteriów jakości do 
stron internetowych poświęconych zdrowiu;

18. zachęca Komisję do monitorowania wprowadzania europejskiej karty zdrowia w 
Państwach Członkowskich w celu zagwarantowania dostarczania społeczeństwu przez 
Państwa Członkowskie jasnych i zrozumiałych informacji na temat sposobu 
funkcjonowania karty;

19. wzywa Komisję do rozważenia, czy europejska karta zdrowia powinna stanowić 
podstawę promowania wspólnego podejścia do identyfikatorów pacjentów i stworzenia 
nowych funkcji, jak przechowywanie danych na temat zdrowotnych sytuacji 
kryzysowych, zgodnie z planem e-Europa 2005 zatwierdzonym przez Radę Europejską z 
Sewilli;

20. zauważa jednak, że konieczny jest wysoki stopień ochrony danych w związku z 
wszelkimi nowymi funkcjami europejskiej karty zdrowia i przechowywanymi na niej 
danymi, a informacje wymieniane przez właściwe władze muszą uwzględniać istniejące 
przepisy w zakresie ochrony danych;

21. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Służby Zdrowia i 
Opieki Medycznej; wnioskuje, aby Komisja regularnie przekazywała Parlamentowi 
aktualne informacje na temat prac Grupy;

22. uważa, że bezpieczeństwo pacjentów jest sprawą zasadniczą dla sformułowania 
skutecznej polityki zdrowotnej w UE; uznaje potrzebę ścisłej współpracy ze Światowym 
Ruchem na rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów WHO; zdecydowanie zachęca Grupę 
Wysokiego Szczebla ds. Służby Zdrowia i Opieki Medycznej do jak najszybszego 
przedstawienia w roku 2005 propozycji dotyczących Sieci Bezpieczeństwa Pacjentów;  

23. podkreśla, że względy opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów zasługują na 
szczególną uwagę podczas włączania ich do innych obszarów polityki; ubolewa nad 
sporadycznymi konfliktami między celami rynku wewnętrznego i opieki; uważa, że 
zdrowie obywateli Europy jest warunkiem wstępnym dla jej osiągnięć gospodarczych i 
konkurencyjności;

24. uważa, że istnieje potrzeba stworzenia sieci istotnych informacji dostępnych dla 
pacjentów oraz profesjonalistów i menedżerów w dziedzinie ochrony zdrowia w całej 
UE;

25. potwierdza, że istnieje potrzeba dostarczenia obywatelom jasnego wykazu ich praw i 
obowiązków jako pacjentów w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej oraz zwrotu 
kosztów poniesionych w innym Państwie Członkowskim;

26. wzywa Komisję do opracowania wytycznych jasno definiujących takie sformułowania 
jak „bez niepotrzebnych opóźnień”, „standardowe praktyki” i „porównywalny koszt”;
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27. podkreśla, że transgraniczna opieka zdrowotna nie powinna mieć miejsca automatycznie 
praktyką, ale być świadczona w razie konieczności, z powodu niemożliwych do przyjęcia 
opóźnień w leczeniu; uważa, że obowiązkiem Państw Członkowskich nadal jest 
zapewnienie usług, które sprawiają, że mobilność pacjentów na wielką skalę nie jest 
konieczna;

28. uważa, że warunki leczenia nie mogą dyskryminować pacjentów o niskich dochodach, 
chodzi o na przykład o to, aby nie musieli oni płacić w całości za leczenie przed 
uzyskaniem refundacji;

29. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom Państw Członkowskich. 
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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 
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; 
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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.  


