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NÁVRH UZNESENIA
ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6-0000/2006

v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

predkladá Karl-Heinz Florenz

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

o opatreniach Spoločenstva pre poskytovanie cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti
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Uznesenie Európskeho parlamentu o opatreniach Spoločenstva pre poskytovanie 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie: Činnosť Spoločenstva v oblasti zdravotníckych 
služieb,

– so zreteľom na článok 152 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

– so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (ďalej Európskeho 
súdneho dvora) v prípadoch  Decker (C-120/95, 28. apríl 1998), Kohll (C-158/96, 28. 
apríl 1998), Geraets-Smits & Peerbooms (C-157/99, 12. júl 2001), Vanbraekel (C-368/98, 
12. júl 2001),  IKA (C-326/00, 25. február 2003), Müller-Fauré & van Riet (C-385/99, 
13. máj 2003), Inizan (C-56/01, 23. október 2003), Leichtle (C-8/02, 18. marec 2004) a 
Watts (C-327/04, 16. máj 2005),

– so zreteľom na Uznesenie Európskeho parlamentu o mobilite pacientov a vývoji v oblasti 
zdravotnej starostlivosti v Európskej únii (P6_TA(2005)0236),

– so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie B6-0/2007, ktorú predložil Výbor pre 
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v súlade s článkom 108 
rokovacieho poriadku,

A. keďže zdravotnícke služby boli vylúčené zo smernice o službách,

B. keďže Európsky súdny dvor vydal od roku 1998 viacero nariadení, ktoré pacientom 
umožňujú slobodu pri vyhľadávaní lekárskej liečby a starostlivosti, čím sa uplatňuje 
zásada voľného pohybu pri náhrade nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v 
zahraničí,

C. keďže Európsky súdny dvor najskôr nariadil, že uplatňovanie náhrady nákladov, ktoré 
vznikli v inom členskom štáte, podliehajúce predchádzajúcemu schváleniu by sa malo 
pokladať za prekážku pri poskytovaní služieb, ale potom ďalej rozvinul zásady pre 
náhradu  nákladov a potrebu predchádzajúceho schválenia, 

D. keďže systémy zdravotnej starostlivosti v Európskej únii sú založené na zásadách 
solidarity, rovnosti a všeobecnej platnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa všetkým ľuďom 
bez ohľadu na príjem, sociálne postavenie a vek poskytovala náležitá a kvalitná 
starostlivosť,

E. keďže predpisy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sú v každej krajine odlišné,
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1. víta iniciatívu Komisie začať postup konzultácií o najvýhodnejšej forme opatrení 
Spoločenstva, ktoré by mali zabezpečiť rámec pre cezhraničné aspekty zdravotnej 
starostlivosti;

2. pripomína povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy o ES zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
ľudského zdravia vo všetkých oblastiach politiky Spoločenstva; pripomína ďalej článok 
95 ods. 3 Zmluvy o ES, ktorý určuje právny základ pre opatrenia vnútorného trhu 
týkajúce sa zdravia; považuje preto za potrebné vytvoriť právny rámec poskytovania 
cezhraničnej spolupráce, ktorý čo najlepšie pacientovi zaručí včasný prístup k náležitej 
a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, rozvoj poskytovania cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti a udržateľnosť jej financovania;

3. poukazuje na to, že aspekty cezhraničnej zdravotnej starostlivosti zahŕňajú tak mobilitu 
pacientov, mobilitu zdravotníckych pracovníkov, ako aj poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti v inej krajine; ďalej zdôrazňuje, že nariadenia Európskeho súdneho dvora 
osobitne riešia problém týkajúci sa práva pacientov vyhľadať zdravotnú starostlivosť v 
zahraničí a uplatňovať si následne náhradu nákladov vo svojej príslušnej zdravotnej 
poisťovni;

4. domnieva sa preto, že zabezpečenie právnej istoty pri náhrade nákladov, ktoré vznikli 
pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, je prvoradou otázkou pre 
pacientov, národné zdravotné poisťovne a poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti; 
zdôrazňuje potrebu ujasniť postupy a podmienky pre náhradu nákladov v rozličných 
prípadoch;

5. naliehavo žiada Komisiu, aby vytvorila spoločné zásady a základné predpisy týkajúce sa 
zdravotnej starostlivosti s cieľom zaručiť bezpečnosť pacienta;

6. vyzdvihuje potrebu zabezpečiť za každých okolností bezpečnosť pacienta bez ohľadu na 
to, kde a ako sa zdravotná starostlivosť poskytuje; žiada, aby si orgány ujasnili otázku 
zodpovednosti za dozor nad poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti;    považuje za 
potrebné vytvoriť mechanizmus odvolávania sa proti nesprávnemu postupu pri 
poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti;

7. zdôrazňuje, že takmer vo všetkých prípadoch si zdravotná starostlivosť a liečba 
vyžadujú následné úkony, ktoré môžu byť dlhodobé; uvedomuje si potrebu jasných 
pravidiel pri deľbe úloh a kompetencií medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
počas rôznych fáz liečby a zdravotnej starostlivosti;

8. domnieva sa, že zavedenie legislatívneho rámca na úrovni Spoločenstva je najlepší 
spôsob, ako zabezpečiť právnu istotu pre pacientov, národné zdravotné poisťovne a 
súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti; je tiež presvedčený, že je to 
najlepší spôsob, ako rozšíriť optimálne využitie zdrojov zdravotnej starostlivosti a 
urýchliť prístup k liečbe;

9. považuje za potrebné zahrnúť do právneho rámca aj systém na zhromažďovanie údajov 
a výmenu informácii o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a dostupnej odbornosti 
medzi národnými orgánmi; myslí si tiež, že vytvorenie siete európskeho referenčného 
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centra by prinieslo citeľné výhody pre liečbu ochorení;

10. vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť informovaniu pacientov o ich 
právach a povinnostiach a aby do svojho legislatívneho návrhu zahrnula vhodné 
nariadenia; 

11. domnieva sa, že súčasný rámec Spoločenstva sa dokáže postarať o posilnenie práv 
európskych občanov ako pacientov a zároveň povzbudiť členské štáty, aby rozvíjali svoje 
systémy zdravotnej starostlivosti;

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


