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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o mobilnosti bolnikov in razvoju zdravstvenega varstva v Evropski uniji</Titre>
(<DocRef></DocRef>

(2004/2148(INI))

Evropski parlament,

- ob upoštevanju sporočila Komisije 'Spremljanje postopka proučevanja na visoki ravni 
mobilnosti bolnikov in razvoja zdravstvenega varstva v Evropski uniji' 
(KOM(2004)0301),

- ob upoštevanju člena 152 in členov 5, 18, 43 in 47 Pogodbe ES,

- ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o modernizaciji socialnega varstva za 
razvoj visoko kakovostnega, dostopnega, trajnostnega in dolgoročnega sistema 
zdravstvenega varstva: podpora nacionalnim strategijam z uporabo 'odprte metode 
sodelovanja' (KOM(2004)0304),

- ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru ter Odboru regij o eEurope 2002: merila kakovosti na 
spletnih straneh, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo (KOM(2002)0667), 

- ob upoštevanju sodb Sodišča Evropskih skupnosti v primerih Decker (C-120/95, 28. april 
1998), Kohll (C-158/96, 28. april 1998), Geraets-Smits & Peerbooms (C-157/99, 12. julij 
2001), IKA (C-326/00, 25. februar 2003) ter Müller-Fauré & van Riet (C-385/99, 13. maj 
2003),

- ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Sveta za Direktivo o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij (KOM(2002)0119-COD 2002/0061),

- ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu za Direktivo o 
storitvah na notranjem trgu (KOM(2004)0119-COD 2004/0061), 

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano (A6-0000/2005),

A. ker se je z razvojem medicine, tehnologije, e-zdravstvenega varstva, ozaveščenosti 
bolnikov in z zakonodajo zdravstveno varstvo EU spremenilo;

B. ker je sistem E111 (za nepredvideno zdravljenje med začasnim bivanjem v drugi državi 
članici) nadomestila evropska kartica zdravstvenega zavarovanja in ker je potrebno 
nadomestiti neuspešni sistem E112 za predvideno zdravljenje v drugi državi članici;

C. ker Evropsko sodišče vodi politiko zdravstvenega varstva, ki ureja mobilnost bolnikov 
postopoma in ker je v interesu bolnikov in vlad, da se nemudoma sprejme dogovor o jasni 
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usmeritvi politike in postopkov. 

D. ker je glavna odgovornost za organizacijo, financiranje ter zagotavljanje zdravstvenih 
storitev in zdravstvenega varstva v pristojnosti držav članic, Evropska unija pa je 
odgovorna za področje javnega zdravstvenega varstva in promocijo zdravja ter za 
čezmejno mobilnost; 

E. ker je potrebna večja jasnost, da bodo bolniki, strokovnjaki zdravstvenega varstva ter 
plačniki in zavarovatelji v zdravstvenem varstvu razumeli čezmejno zdravstveno varstvo 
in bili vključeni vanj;

F. ker so pri preskrbi z zdravstvenim varstvom, ustrezni, varni in dostopni mobilnosti 
bolnikov v EU pomembni logistični, upravni, kulturni in klinični izzivi;

G.  ker je zaradi različnih nacionalnih sistemov zdravstvenega varstva in tradicij mobilnost 
bolnikov otežena;

1. pozdravlja sporočilo Komisije o mobilnosti bolnikov in idejah, ki jih poudarja za 
strukturno sodelovanje v zdravstvenem varstvu;

2. poudarja potrebo Evropske unije, da nujno razvija koherentno politiko mobilnosti 
bolnikov v luči sodb Sodišča Evropske skupnosti in poročila postopka proučevanja 
skupine na visoki ravni o mobilnosti bolnikov in razvoju zdravstvenega varstva, ter da 
sprejme smernice, ki jih bodo uporabljali bolniki, strokovnjaki zdravstvenega varstva in 
plačniki zdravstvenega varstva; 

3. meni, da je za to potreben ločen predlog Komisije, ki ne sme biti vključen v splošno 
direktivo o storitvah;

4. obžaluje, da sporočilo Komisije o mobilnosti bolnikov ne vsebuje časovnega razporeda 
dejavnosti;

5. meni, da morajo smernice vsebovati postopke za dostop do zdravljenja, vire informacij o 
strokovnjakih zdravstvenega varstva in zmogljivostih zdravstvenega varstva, mehanizme 
plačevanja zdravstvenega varstva, navodila za potovanje in jezikovno podporo, navodila za 
nadaljevanje zdravljenja, spremljanje, rekonvalescenco in rehabilitacijo pred ali po 
povračilu in postopke uveljavljanja pritožb; 

6. pozdravlja sporočilo Komisije o razširitvi 'odprte metode usklajevanja' na zdravstveno 
varstvo in dolgoročno varstvo, kot tudi spremljanje z namenom zagotavljanja mehanizma 
strukturnega sodelovanja med državami članicami s specifičnimi cilji in rednimi 
preverjanji;  

7. meni, da premajhen napredek pri informiranju bolnikov resno ogroža razvoj zdravstvenega 
varstva v EU; poziva Komisijo in Svet, da nujno predložita informacijo za okvir bolnikov; 

8. ocenjuje, da so države članice na najboljši poti k razvoju jasnih nacionalnih smernic za 
bolnike, ki ustrezajo njihovim nacionalnim sistemom zdravstvenega varstva; spodbuja 
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države članice, da tesno sodelujejo s Komisijo pri vzpostavljanju skupnih bistvenih 
elementov;

9. spodbuja Komisijo, da določi roke zbiranja in vrednotenja podatkov o obstoječem 
čezmejnem gibanju bolnikov; ponovno poudarja pomen vrednotenja in izmenjave izkušenj, 
pridobljenih pri čezmejnih sporazumih, kot so projekti evroregij; 

10. poziva Komisijo, da pripravi poročilo o vrsti in razširjenosti zdravstvenega turizma ter 
o tem, v kakšnem obsegu  povrne sedaj stroške državna zavarovalnica, v kakšnem obsegu 
zasebni zavarovalniški sektor ter koliko plača bolnik iz žepa; 

11. močno podpira prizadevanja za izboljšanje znanja in zakonodajo o gibanju strokovnjakov 
zdravstvenega in socialnega varstva; opozarja Komisijo, da morajo biti v Direktivo o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij vključeni učinkoviti mehanizmi za podporo visoke 
ravni varnosti bolnika;

12. priznava, da je bilo delo pri vzpostavljanju registra zdravnikov in drugih strokovnjakov 
zdravstvenega varstva in nege v EU prekinjeno ali ustavljeno zaradi nesposobnosti ali 
neprimerne prakse; od Komisije zahteva redna poročila o napredku;

13. opozarja na možno tveganje 'bega možganov' iz novih držav članic v države (ki nudijo 
višje plače), ki bi kasneje ogrozilo zmogljivosti in standarde njihovih sistemov 
zdravstvenega varstva; meni, da bi skromna mobilnost bolnikov lahko delovala kot 
zavora takim gibanjem; spodbuja raziskave prihodnjega povpraševanja po strokovnjakih 
zdravstvenega varstva in ponudbe visokošolskih sistemov v EU;  

14. pozdravlja prizadevanja za usmeritev k referenčnim središčem in možnim koristim, ki jih 
bodo prinesla pri zdravljenju redkih bolezni; 

15. ugotavlja, da raziskava Univerze v Yorku o bolnikih v Veliki Britaniji pri 87% bolnikov 
kaže, da je glavni razlog njihovega zdravljenja v tujini krajše čakanje na zdravljenje kot v 
Angliji; kljub temu je prepričan, da si velika večina bolnikov želi in si bo še naprej želela 
zdravljenja na kraju samem;

16. pozdravlja zavezanost Komisije k ohranjanju obstoječega zakona o varstvu podatkov; 
ugotavlja pomen zagotavljanja učinkovitega in varnega načina izmenjavanja zdravstvenih 
kartonov med državami članicami; 

17. pozdravlja sporočilo Komisije, ki določa 'akcijski načrt e-zdravstvenega varstva' in 
priznava, da informacijske in komunikacijske tehnologije, še posebej internet, lahko 
izboljšajo dostopnost ter kakovost in učinkovitost zdravstvenih storitev, čeprav se lahko 
povečajo neenakosti kot posledica 'digitalnega razkoraka'; poudarja potrebo po uporabi 
meril kakovosti na spletnih straneh, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo; 

18. spodbuja Komisijo k spremljanju uporabe evropske kartice zdravstvenega zavarovanja v 
državah članicah, da se s tem zagotavljajo jasne in razumljive informacije javnosti o 
njenem delovanju; 
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19. poziva Komisijo, da preuči, če je evropska kartica zdravstvenega zavarovanja lahko 
podlaga za spodbujanje skupnega pristopa k identifikatorjem bolnikov in za razvijanje 
novih funkcij, kot je shranjevanje podatkov o medicinski nujnosti, v skladu z načrtom 
eEurope 2005, ki ga je odobril Evropski svet v Sevilli;

20. ugotavlja, da mora vsaka nova funkcija evropske kartice zdravstvenega zavarovanja biti 
povezana z visoko ravnijo varstva podatkov ter da je treba na kartici pri shranjenih 
podatkih in izmenjanih informacijah med pristojnimi organi upoštevati obstoječe določbe 
o varstvu podatkov; 

21. pozdravlja ustanovitev skupine za zdravstvene storitve in medicinsko oskrbo na visoki 
ravni; zahteva, da Parlament prejema redne dopolnitve Komisije, ki se nanašajo na 
dejavnosti skupine; 

22. meni, da je varnost bolnikov odločilna za razvoj učinkovite zdravstvene politike EU; 
priznava potrebo po tesnejšem sodelovanju s svetovno zvezo za varnost bolnikov v 
okviru SZO; močno spodbuja skupino za zdravstvene storitve in medicinsko oskrbo na 
visoki ravni, da v letu 2005 čim prej predloži predloge za mrežo varnosti bolnikov EU;  

23. poudarja, da je treba zdravstveno varstvo in varnost bolnika še posebej upoštevati, ko sta 
vključena v druga področja politike; obžaluje občasno trenje med notranjim trgom in cilji 
zdravstvenega varstva; meni, da je zdravje državljanov predpogoj evropske gospodarske 
uspešnosti in konkurenčnosti;

24. meni, da je potrebno vzpostaviti omrežje ustreznih informacij, dostopnih bolnikom, 
strokovnjakom zdravstvenega varstva in menedžerjem po vsej EU;

25. poudarja, da je treba tako državljanom kot tudi bolnikom zagotoviti jasen pregled 
njihovih pravic in dolžnosti pri dostopu do zdravstvenega varstva in povračilu stroškov, 
nastalih v drugi državi članici;

26. poziva Komisijo, da razvija smernice, ki bodo jasno opredeljevale vprašanja, kot so 'brez 
nepotrebnega odlašanja', 'ustaljena praksa' in 'primerjalni strošek';  

27. poudarja, da čezmejno zdravstveno varstvo ne sme postati samodejna dejavnost, ampak 
se ga zaradi časovno nesprejemljivih odlogov zdravljenja zagotavlja po potrebi; meni, da 
so države članice odgovorne za izvajanje storitev, s katerimi zagotavljajo, da ne prihaja 
do nepotrebnega gibanja zahtevnejših bolnikov; 

28. je zaskrbljen, da pogoji zdravljenja ne bi bili diskriminatorni do bolnikov z nizkim 
dohodkom, tako da na primer ne bi plačevali celotnih stroškov zdravljenja pred 
povračilom;

29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in  
parlamentom držav članic. 


