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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Planul de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020: asistență medicală 
inovatoare pentru secolul XXI
(2013/2061(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 decembrie 2012 referitoare la planul de 
acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 – Asistență medicală inovatoare pentru secolul 
XXI (COM(2012)0736),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 aprilie 2004, intitulată „Sănătatea 
electronică – Către o asistență medicală mai bună pentru cetățenii europeni: plan de 
acțiune în vederea instituirii unui spațiu european al sănătății electronice” 
(COM(2004)0356),

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 2 iulie 2008 privind interoperabilitatea 
transfrontalieră a sistemelor de evidență electronică a datelor medicale (2008/594/CE),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 4 noiembrie 2008 privind telemedicina și 
beneficiile sale pentru pacienți, pentru sistemele de sănătate și pentru societate 
(COM(2008)0689),

– având în vedere Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 
martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale 
transfrontaliere,

– având în vedere studiul UE privind dezvoltarea de către statele europene a unor 
infrastructuri naționale de e-sănătate,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
și avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, cel al Comisiei pentru 
dezvoltare regională și cel al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-
0000/2013),

A. întrucât accesul la asistență medicală de calitate este un drept fundamental recunoscut la 
nivel internațional;

B. întrucât articolul 168 din tratat prevede că acțiunea Uniunii Europene, care completează 
politicile naționale, are în vedere îmbunătățirea sănătății publice, prevenirea bolilor și 
afecțiunilor umane, precum și îndepărtarea pericolelor pentru sănătatea fizică și mentală;

C. întrucât, în consecință, acțiunea Uniunii Europene în domeniul e-sănătății constă în a ajuta 
țările membre să își coordoneze eforturile în domeniu și să le sprijine acțiunile în domenii 
în care intervenția sa poate aduce o valoare adăugată;

D. întrucât modul în care asistența medicală este furnizată variază de la un stat la altul atât 
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din punct de vedere organizațional, cât și cultural;

E. întrucât cetățenii beneficiază de mai multă mobilitate în cadrul sistemelor de sănătate din 
propriile țari, precum și de posibilitatea de a primi tratament medical în afara țării de 
reședință;

F. întrucât pacienții beneficiază de pe urma faptului că nu mai este necesară repetarea unor 
analize deja înregistrate în dosarul lor medical și accesibile medicilor care le oferă 
asistență în alte locuri;

G. întrucât tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) au ajuns la un nivel de dezvoltare 
suficient pentru a putea fi aplicate în cadrul sistemelor de e-sănătate, astfel cum o 
demonstrează experiențele pozitive din diferite state membre ale UE;

H. întrucât experții în domeniul TIC trebuie să colaboreze cu consumatorii, cu specialiștii din 
domeniul sănătății, în general, și cu medicii, în particular, precum și cu administrațiile 
publice din domeniul sănătății;

I. întrucât aspectele juridice și cele legate de protecția datelor trebuie să constituie o 
prioritate;

J. întrucât, pentru a garanta eficacitatea sistemului, este necesară armonizarea sa din punct 
de vedere tehnologic în diferitele state membre;

K. întrucât specialiștii din domeniul sănătății trebuie să participe la formări continue în 
vederea utilizării TIC aplicate în sistemul de sănătate;

L. întrucât trebuie avută în vedere importanța bazelor de date, situarea și protecția lor,

1. salută Comunicarea Comisiei privind planul de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 –
Asistență medicală inovatoare pentru secolul XXI și încurajează depunerea de eforturi în 
vederea adoptării generalizate a e-sănătății în întreaga UE;

2. recomandă luarea măsurilor necesare pentru a asigura accesul la serviciile de e-sănătate și 
utilizarea lor de către toți cetățenii UE în aceeași măsură, fără ca aceasta să creeze 
inegalități sociale;

3. solicită Comisiei să colaboreze în continuare atât cu specialiștii din domeniul sănătății, cât 
și cu organizațiile de pacienți și cu administrațiile competente din statele membre la 
elaborarea politicilor sale;

4. îndeamnă Comisia să prezinte propuneri legislative care să completeze lacunele juridice 
care există în prezent în vederea unei implementări eficiente a sistemului la nivel 
european;

5. subliniază necesitatea ca medicii și ceilalți specialiști din domeniul sănătății să participe la 
formări specifice legate de e-sănătate;

6. recomandă ca, în procesul de dezvoltare a aplicațiilor electronice, precum și la evaluarea 
și aprecierea lor, să se țină seama atât de avizul medicilor și al specialiștilor din domeniul 
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sănătății, cât și de cel al asociațiilor de pacienți;

7. solicită statelor membre și Comisiei să demareze campanii de informare și formare 
privind e-sănătatea destinate cetățenilor; campaniile în cauză vor trebui adaptate în funcție 
de grupul social căruia i se adresează, întrucât informarea și participarea activă a 
cetățenilor reprezintă aspecte cheie în vederea dezvoltării eficiente a noilor modele de 
servicii de sănătate;

8. solicită statelor membre să-și împărtășească experiențele și cunoștințele și să facă schimb 
de bune practici, colaborând între ele și cu Comisia, cu scopul de a îmbunătăți sistemele 
de e-sănătate;

9. încurajează statele membre să continue și să consolideze cooperarea în domeniul e-
sănătății, atât la scară națională și regională, cât și la nivel transfrontalier, astfel încât 
statele aflate într-un stadiu mai avansat să poată transmite cunoștințele acumulate statelor 
cu mai puțină experiență;

10. încurajează Comisia și statele membre să continue să lucreze la proiecte pilot precum 
proiectul epSOS (Servicii accesibile și inteligente pentru pacienții europeni) în vederea 
realizării interoperabilității la nivel european;

11. încurajează Comisia și statele membre să continue să depună eforturi în vederea punerii în 
aplicare a articolului 14 din Directiva 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacienților 
în cadrul asistenței medicale transfrontaliere, prin care se înființează rețeaua de e-sănătate;

12. încurajează Comisia și statele membre să continue să depună eforturi în vederea 
identificării instrumentelor și modelelor de e-sănătate care să sprijine punerea în aplicare 
și în practică a articolului 12 din Directiva 2011/24/UE referitor la dezvoltarea rețelelor 
europene de referință;

13.  solicită Comisiei și statelor membre să emită acte legislative privind aspectele juridice și 
cele referitoare la protecția datelor în domeniul e-sănătății;

14. evidențiază necesitatea de a utiliza norme internaționale de modelare a informațiilor și a 
schimburilor de informații;

15. subliniază necesitatea de a institui standarde tehnice și de a asigura interoperabilitatea 
sistemelor de sănătate europene;

16. subliniază că sunt necesare mai multe cercetări în domeniul sistemelor de e-sănătate, fără 
ca cheltuielile pentru cercetare să afecteze în mod direct costul serviciilor;

17. solicită ca dezvoltarea instrumentelor de e-sănătate să nu aibă în vedere doar interese de 
ordin tehnologic și economic, ci să vizeze eficiența și utilitatea instrumentelor, iar 
obiectivul lor primordial să fie interesul pacienților;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Comitetului Regiunilor și statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

E-sănătatea reprezintă o modalitate de îmbunătățire a calității și eficienței asistenței medicale 
în secolul XXI și de a asigura accesul universal la aceasta.

Piața potențială a e-sănătății este solidă. Astfel, piața mondială a telemedicinei a ajuns de la 
9 800 de milioane de dolari în 2010, la 11 600 de milioane de dolari în 2011, estimându-se că 
va continua să se dezvolte, ajungând la 27 300 de milioane de dolari în 2016, rata medie de 
creștere anuală fiind de 18,6 %.

În pofida faptului că accesul la asistență medicală de calitate este un drept fundamental 
recunoscut, creșterea cererii de servicii medicale ca urmare a îmbătrânirii populației, a 
impactului boilor cronice, a mobilității pacienților și specialiștilor în domeniul medical, 
precum și așteptările mai ridicate ale cetățenilor în ceea ce privește calitatea asistenței 
medicale și bugetele din ce în ce mai limitate în domeniul medical au creat numeroase 
probleme, cu care se confruntă în prezent sistemele de sănătate din întreaga UE.

E-sănătatea poate fi unul dintre răspunsurile la aceste probleme, reprezentând un mijloc de 
îmbunătățire a accesului la servicii de sănătate pentru persoanele care trăiesc în regiuni izolate 
sau în zone cu populație redusă și a condițiilor de lucru, de reducere a timpului de așteptare și, 
în special, de asigurare a unei asistențe medicale sigure, eficiente și de calitate.

Cu toate acestea, pentru a realiza aceste obiective, este necesar ca furnizorii de servicii de 
sănătate să colaboreze între ei, nu numai în domeniile lor de competență și dincolo de 
barierele lingvistice, pentru a oferi servicii de calitate care vizează îndeosebi siguranța 
pacienților; în acest sens, este necesar să se instituie standarde tehnice, să se asigure 
interoperabilitatea sistemelor de sănătate europene și să se stabilească scheme de certificare și 
autentificare la nivelul UE. 

Pentru ca atât cetățenii, cât și specialiștii din domeniul sănătății să aibă încredere în beneficiile 
aplicațiilor de e-sănătate, acestea trebuie să beneficieze de securitate juridică. Protecția 
datelor, confidențialitatea, viața privată și responsabilitatea sunt unele dintre chestiunile care 
trebuie rezolvate pentru ca aplicarea serviciilor de e-sănătate să fie o reușită.

Este esențial ca statele membre să facă schimb de experiență, cunoștințe și bune practici, 
colaborând între ele și cu Comisia pentru a îmbunătăți, astfel, sistemele de e-sănătate. Este de 
dorit ca, în viitor, e-sănătatea să devină o realitate și să-și dovedească eficacitatea. La 
realizarea acestui obiectiv pot contribui statele membre care sunt pionieri în domeniu, 
împărtășind cunoștințele lor cu cele care nu sunt. 

Este esențial ca, la dezvoltarea aplicațiilor de e-sănătate și după aceea, să se țină seama atât de
punctul de vedere al medicilor și al specialiștilor în domeniul sănătății, cât și de cel al 
asociațiilor de pacienți. Ei sunt cei ce le vor utiliza și, de aceea, trebuie să fie convinși de 
utilitatea lor și să știe să le folosească; astfel, atât sectorul public, cât și cel privat trebuie să 
ofere toate informațiile necesare, într-o manieră clară și adaptată sectorului căruia i se 
adresează.

Nu în ultimul rând, este esențial ca, la dezvoltarea acestor proiecte, să se aibă în vedere în 
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mod prioritar interesul pacienților, care reprezintă de altfel obiectivul nostru principal; este 
necesară îmbunătățirea calității asistenței oferite cetățenilor UE, fără a pierde din vedere 
diferențele culturale dintre statele membre ale UE în domeniul asistenței medicale.


