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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o mobilite pacientov a vývoji v oblasti zdravotnej starostlivosti v Európskej únii 
2004/2148(INI))

Európsky parlament,

- so zreteľom na oznámenie Komisie - „Nadviazanie na proces odozvy na vysokej úrovni na 
mobilitu pacientov a vývoj v oblasti zdravotnej starostlivosti v Európskej únii“ 
(KOM(2004)0301),

- so zreteľom na článok 152 a články 5, 18, 43 a 47 Zmluvy o ES,

- so zreteľom na vyhlásenie Komisie pre Radu, Európsky parlament, Európsky hospodársky 
a sociálny výbor a Výbor regiónov o modernizácii sociálnej ochrany s cieľom rozvoja 
vysokokvalitnej, dostupnej a udržateľnej zdravotnej starostlivosti a dlhodobej 
starostlivosti: podpora národných stratégií s využitím „otvorenej metódy koordinácie“ 
(KOM(2004)0304),

- so zreteľom na oznámenie Komisie pre Radu, Európsky parlament, Európsky hospodársky 
a sociálny výbor a Výbor regiónov o programe eEurope 2002: kritériá kvality pre 
internetové stránky v oblasti zdravia (KOM(2002)0667),

- so zreteľom na súdne rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v prípade 
Decker (C-120/95, 28. apríla 1998), Kohll (C-158/96, 28. apríla 1998), Geraets-Smits & 
Peerbooms (C-157/99, 12. júla 2001), IKA (C-326/00, 25. februára 2003) a Müller-Fauré 
& van Riet (C-385/99), 13. mája 2003),

- so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorý predložila Komisia 
o uznávaní odbornej kvalifikácie (KOM(2002)0119-COD 2002/0061),

- so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorý predložila Komisia 
o službách v rámci vnútorného trhu (KOM(2004)0002-COD 2004/0001),

- so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

- so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2005),

A. keďže v dôsledku vývoja v oblasti lekárstva, technológií, elektronického prístupu k 
službám zdravotnej starostlivosti, povedomia pacientov a práva dochádza k transformácii 
systému zdravotnej starostlivosti v EÚ;

B. keďže systém E111 pre neplánované lekárske ošetrenie v rámci dočasného pobytu na 
území iného členského štátu bude nahradený európskou zdravotnou kartou a keďže je 
nutné nahradiť neefektívny systém E112 plánovaného lekárskeho ošetrenia v inom 
členskom štáte;
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C. keďže zdravotnú politiku postupne určujú rozhodnutia Európskeho súdneho dvora v 
súvislosti s mobilitou pacientov a keďže je v záujme pacientov ako aj vlád, aby boli 
odsúhlasené a okamžite uplatňované jasné odporúčania v rámci formovania politiky a 
postupov;

D. keďže členské štáty nesú hlavnú zodpovednosťou v rámci organizácie, financovania a 
poskytovania zdravotníckych služieb a lekárskej starostlivosti, pričom Európska únia 
zodpovedá za oblasť verejného zdravia a podpory zdravia a zohráva úlohu v oblasti 
cezhraničnej mobility;

E. keďže k tomu, aby pacienti, odborníci v oblasti lekárskej starostlivosti a držitelia 
rozpočtu, ako aj poisťovne správne chápali a zapojili sa do systému cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti, je potrebné podrobnejšie vysvetlenie;

F. keďže v rámci poskytovania zosúladeného, bezpečného a dostupného rámca pre mobilitu 
pacientov na území EÚ je nutné riešiť významné logistické, administratívne, kultúrne a 
objektívne výzvy;

G. keďže mobilitu pacientov komplikujú rozdiely v systémoch a tradíciách poskytovania 
zdravotnej starostlivosti v členských štátoch;

1. víta oznámenie Komisie o mobilite pacientov, ako aj myšlienky, ktoré zdôrazňuje v rámci 
štruktúrovania spolupráce v oblasti zdravotnej starostlivosti;

2. zdôrazňuje, že pre Európsku úniu je potrebné urýchlene rozvíjať koherentnú politiku v 
rámci mobility pacientov v súlade s rozhodnutiami Súdneho dvora Európskeho 
spoločenstva a správou o procese odozvy na vysokej úrovni na mobilitu pacientov a vývoj 
v oblasti zdravotnej starostlivosti a schváliť usmernenia pre pacientov, lekárov a agentúry 
poskytujúce finančné prostriedky;

3. verí, že táto problematika si vyžaduje samostatný návrh Komisie a nemala by byť súčasťou 
všeobecnej smernice o službách;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oznámení Komisie o mobilite pacientov sa neuvádza 
časový harmonogram činností;

5. si myslí, že usmernenia by mali obsahovať postupy v súvislosti s podrobením sa ošetreniu, 
získaním informácií o lekároch a zariadeniach zdravotnej starostlivosti, mechanizmami 
platieb za zdravotnú starostlivosť, zabezpečením podpory v rámci prepravy a jazykovej 
podpory, zabezpečením pokračujúcej liečby, vyšetrenia, rekonvalescencie a rehabilitácie 
pred alebo po návrate, ako aj postupy podávania sťažností;

6. víta oznámenie Komisie o rozšírení „otvorenej metódy koordinácie“ na zdravotnú 
starostlivosť a dlhodobú starostlivosť a teší sa na následné činnosti s cieľom vytvoriť 
mechanizmus štruktúrovania spolupráce medzi členskými štátmi s osobitnými cieľmi a 
pravidelnými kontrolami;
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7. považuje nedostatočný postup v oblasti informovania pacientov za závažnú hrozbu pre 
rozvoj zdravotnej starostlivosti v EÚ; vyzýva Komisiu a Radu, aby urýchlene predložili 
rámec poskytovania informácií pacientom;

8. verí, že členské štáty majú najlepšie predpoklady na vytvorenie jasného usmernenia v 
rámci poskytovania informácií pacientovi na národnej úrovni, ktoré sa týka ich 
vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti; podporuje členské štáty v úzkej 
spolupráci s Komisiou s cieľom vytvoriť spoločné základné prvky;

9. podporuje Komisiu, aby stanovila konečné termíny zozbierania a vyhodnotenia údajov o 
súčasnom cezhraničnom pohybe pacientov; opätovne zdôrazňuje význam vyhodnocovania 
a výmeny skúseností v rámci medzinárodných dohôd, akými sú napríklad projekty 
Euregio;

10. požaduje, aby Komisia vypracovala správu o povahe a rozšírení zdravotného cestovného 
ruchu a rozsahu, v akom sa v súčasnosti uhrádza zo strany štatutárnych agentúr a 
súkromného poisťovacieho sektoru, alebo uskutočňuje na vlastné náklady;

11. výrazne podporuje úsilie o zvýšenie vedomostí a zlepšenie legislatívy v súvislosti s 
pohybom odborníkov v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti; pripomína Komisii, 
že do smernice o vzájomnom uznávaní odbornej kvalifikácie je nutné zaradiť účinné 
mechanizmy na podporu vysokej úrovne bezpečnosti pacientov;

12. oceňuje činnosti, ktoré prebiehajú s cieľom vytvoriť na úrovni EÚ register doktorov a 
iných odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorých činnosť bola pozastavená 
alebo im bola odobraná licencia z dôvodov nekompetencie alebo zneužitia právomocí; 
požaduje, aby Komisia pravidelne predkladala správy o postupe;

13. zdôrazňuje potenciálne riziko „odlivu mozgov“ z nových členských štátoch do štátov, 
ktoré ponúkajú vyššie platové ohodnotenie, čím následne dochádza k ohrozeniu 
výkonnosti a kvality ich systémov zdravotnej starostlivosti; verí, že stredná úroveň 
mobility pacientov by mohla takýto pohyb spomaliť; podporuje výskum v rámci budúcej 
ponuky a dopytu odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti prostredníctvom systémov 
vyššieho vzdelávania v EÚ;

14. víta snahy vývoja smerom k referenčným strediskám a potenciálne výhody, ktoré tým 
vzniknú pre liečbu zriedkavých chorôb;

15. poznamenáva, že v rámci štúdie univerzity v Yorku, ktorá sa zamerala na pacientov vo 
Veľkej Británii, ktorí sa podrobili lekárskemu vyšetreniu v zahraničí, 87% z pacientov 
uviedlo, že sa rozhodli pre liečbu v zahraničí v dôsledku dlhšej čakacej doby v Anglicku; 
napriek tomu verí, že veľká väčšina pacientov uprednostňuje a bude aj naďalej 
uprednostňovať liečbu v mieste pobytu;

16. víta záväzok Komisie presadzovať existujúci zákon o ochrane údajov; poukazuje na 
význam poskytovania účinnej a bezpečnej metódy výmeny záznamov o pacientoch medzi 
členskými štátmi; 
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17. víta oznámenie Komisie, v ktorom sa uvádza „akčný plán elektronického prístupu k 
službám zdravotnej starostlivosti“ a uznáva skutočnosť, že informačné a komunikačné 
technológie, najmä internet, môžu pomôcť zlepšiť prístup k zdravotníckym službám, ako 
aj ich kvalitu a účinnosť, aj keď tak to môže dôjsť k zvýšeniu nerovností v dôsledku 
„digitálneho rozdelenia“; zdôrazňuje potrebu uplatňovať kritériá kvality pre internetové 
stránky týkajúce sa problematiky zdravia;

18. podporuje Komisiu, aby monitorovala zavedenie európskej zdravotnej karty v členských 
štátoch s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty poskytovali verejnosti jasné a 
zrozumiteľné informácie o spôsobe, akým táto karta funguje;

19. žiada Komisiu, aby zvážila, či európska zdravotná karta bude tvoriť základ v rámci 
podpory spoločného prístupu k otázkam identifikačných údajov pacientov a v rámci 
rozvoja nových funkcií, medzi ktoré patrí aj uchovanie lekárskych údajov v naliehavých 
prípadoch v súlade s plánom eEurope 2005, ktorý schválila Európska rada v Seville;

20. upozorňuje však na skutočnosť, že sa musí vytvoriť vysoká miera ochrany údajov v 
súvislosti s akýmikoľvek novými funkciami európskej zdravotnej karty a že údaje, ktoré 
obsahuje, ako aj informácie, ktoré si vymenili kompetentné orgány, musia zohľadňovať 
súčasné ustanovenia o ochrane údajov;

21. víta vytvorenie skupiny na vysokej úrovni pre zdravotnícke služby a lekársku 
starostlivosť; žiada, aby Komisia pravidelne informovala Parlament o činnostiach 
skupiny;

22. verí, že bezpečnosť pacienta zohráva kľúčovú úlohu v rámci rozvoja účinnej zdravotnej 
politiky v EÚ; uznáva potrebu úzkej spolupráce so Svetovou alianciou pre bezpečnosť 
pacientov WHO; dôrazne vyzýva skupinu na vysokej úrovni pre zdravotnícke služby a 
lekársku starostlivosť, aby v roku 2005 čo najskôr predložila návrhy na bezpečnostnú sieť 
pre pacientov v EÚ;

23. zdôrazňuje, že zdravotná starostlivosť a bezpečnosť pacientov si zaslúžia osobitnú 
pozornosť pri ich začleňovaní do iných oblastí politiky; vyjadruje poľutovanie nad 
občasným nesúladom medzi vnútorným trhom a cieľmi zdravotnej starostlivosti; verí, že 
zdravie občanov Európy je predpokladom hospodárskych výsledkov a 
konkurencieschopnosti Európy;

24. verí, že je nutné vytvoriť príslušnú informačnú sieť, ktorá bude prístupná pre pacientov, 
lekárov a riadiacich pracovníkov na celom území EÚ;

25. súhlasí s tým, že je nutné jasne a zrozumiteľne informovať občanov o právach a 
povinnostiach, ktoré majú ako pacienti, v súvislosti s prístupom k zdravotnej 
starostlivosti a náhrade nákladov, ktoré im vznikli v inom členskom štáte;

26. žiada Komisiu, aby vytvorila usmernenia, ktoré by jasne definovali pojmy ako napr. „bez 
zbytočného odkladu“, „štandardné postupy“ a „porovnateľné náklady“;
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27. zdôrazňuje, že cezhraničná zdravotná starostlivosť by nemala byť automatická, ale mala 
by sa poskytovať iba v prípade, ak je to nevyhnutné v dôsledku dočasných neprijateľných 
odkladov liečby; verí, že zodpovednosť za poskytovanie služieb, na základe ktorých sa 
rozsiahla mobilita pacientov stáva neopodstatnenou, aj naďalej nesú členské štáty;

28. vyjadruje znepokojenie nad tým, aby podmienky liečby nediskriminovali pacientov s 
nízkymi príjmami napríklad takým spôsobom, že by takýto pacienti museli pred 
refundáciou uhradiť náklady na liečbu v plnej výške;

29. poveruje predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom 
členských štátov.
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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 
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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.  


