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B6-…/2006

Europaparlamentets resolution om gemenskapsåtgärder för tillhandahållande av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av meddelandet från kommissionen ”Samråd om gemenskapsåtgärder 
som rör hälso- och sjukvården”,

– med beaktande av artikel 152 i fördraget,

– med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen,

– med beaktande av de domar som avkunnats av Europeiska gemenskapernas domstol 
(“EG-domstolen”) i målen Decker (C-120/95, 28 april 1998), Kohll (C-158/96, 28 april 
1998), Geraets-Smits & Peerbooms (C-157/99, 12 juli 2001), Vanbraekel (C-368/98, 12 
juli 2001), IKA (C-326/00, 25 februari 2003), Müller-Fauré & van Riet (C-385/99, 13 
maj 2003), Inizan (C-56/01, 23 oktober 2003), Leichtle (C-8/02, 18 mars 2004) och 
Watts (C-327/04, 16 maj 2005),

– med beaktande av Europaparlamentets resolution om patientrörlighet och utvecklingen 
av hälso- och sjukvården i EU (P6_TA(2005)0236),

– med beaktande av den muntliga frågan B6-0/2007 från utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Hälso- och sjukvårdstjänster omfattades inte i tjänstedirektivet.

B. Domstolen har sedan 1998 avkunnat ett antal domar som gör det möjligt för patienter att 
fritt förflytta sig för att söka läkar- och hälsovård och därmed tillämpa principen om fri 
rörlighet när det gäller ersättning av hälso- och sjukvård som tillhandahålls utomlands.

C. Först ansåg domstolen att det var ett hinder mot tillhandahållandet av tjänster att begära 
ett förhandsgodkännande för att ersättning skulle utgå för kostnader som betalats i en 
annan medlemsstat, men därefter utvecklade man ytterligare principerna om ersättning 
och krav på förhandsgodkännande.

D. Hälso- och sjukvårdssystemen i Europeiska unionen baseras på principerna om 
solidaritet, rättvisa och allmängiltighet i syfte att garantera att alla människor, oavsett 
inkomst, social status och ålder, får lämplig vård av hög kvalitet.

E. Reglerna för tillhandahållande av hälso- och sjukvård varierar från ett land till ett annat.
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1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att inleda ett samrådsförfarande 
om gemenskapsåtgärder i syfte att utarbeta en ram för gränsöverskridande aspekter av 
hälso- och sjukvård.

2. Europaparlamentet erinrar om den fördragsenliga skyldigheten att garantera en hög nivå 
av skydd av folkhälsan i all gemenskapspolitik. Parlamentet erinrar även om artikel 95.3 
i EG-fördraget som fastställer den rättsliga grunden för åtgärder på den inre marknaden 
avseende hälsa. Europaparlamentet anser därför att det måste inrättas en rättslig ram för 
tillhandahållande av gränsöverskridande hälso- och sjukvård, som på bästa sätt 
garanterar patienternas tillgång i tid till lämplig hälso- och sjukvård av hög kvalitet, 
utvecklingen av gränsöverskridande hälso- och sjukvård och en hållbar finansiering av 
hälso- och sjukvård.

3. Europaparlamentet påpekar att aspekterna avseende gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård både omfattar patientrörlighet, sjukvårdsanställdas rörlighet och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård från ett annat land. Parlamentet betonar även 
att domstolens domar särskilt avser problemet med patienternas rätt att söka behandling 
utomlands och därefter få ersättning från sina nationella sjukförsäkringssystem.

4. Europaparlamentet anser därför att en garanterad rättssäkerhet när det gäller ersättning 
av kostnaderna för gränsöverskridande hälso- och sjukvård är en prioritering för både 
patienter, nationella sjukförsäkringssystem och vårdleverantörer. Parlamentet betonar 
behovet av att klargöra de förfaranden och villkor som gäller för ersättning i olika fall. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram gemensamma principer och 
grundläggande riktlinjer för hälso- och sjukvård för att garantera patientsäkerheten. 

6. Europaparlamentet betonar behovet av att garantera patientsäkerheten i alla situationer, 
oavsett var och hur hälso- och sjukvården tillhandahålls. Parlamentet begär att man skall 
förtydliga de olika myndigheternas ansvar för att övervaka vårdleverantörer. Det måste 
enligt parlamentet inrättas en mekanism för klagomål mot olagligheter i samband med 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 

7. Europaparlamentet påpekar att det i samband med hälso- och sjukvård och medicinsk 
behandling nästan alltid krävs en uppföljning, som kan ta lång tid. Parlamentet medger 
att det behövs tydliga regler om uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan 
vårdleverantörer för de olika etapperna när det gäller behandling och vård.

8. Europaparlamentet anser att inrättandet av en rättslig ram på gemenskapsnivå är bästa 
sättet att garantera rättssäkerhet för patienter, nationella hälso- och sjukvårdssystem och 
privata vårdleverantörer. Parlamentet anser också att detta är bästa sättet för att optimalt 
utnyttja hälso- och sjukvårdsresurserna och skynda på tillgången till behandling. 

9. Europaparlamentet anser att den rättsliga ramen måste omfatta en mekanism för 
insamling av uppgifter och utbyte av information mellan nationella myndigheter om 
vårdleverantörer och tillgängliga sakkunskaper. Parlamentet anser vidare att inrättandet 
av ett nätverk av europeiska referenscenter skulle vara av stor vikt för behandlingen av 
sjukdomar. 
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10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fästa särskild uppmärksamhet vid att 
informera patienterna om deras rättigheter och skyldigheter och ta med lämpliga 
bestämmelser i sitt lagstiftningsförslag. 

11. Europaparlamentet anser att den kommande gemenskapsramen kan ge 
EU-medborgarna, i egenskap av patienter, större inflytande samt uppmuntra 
medlemsstaterna att utveckla sina hälso- och sjukvårdssystem.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar och parlament.


