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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комиси
я по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложен
ието за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства плана за действие за електронно здравеопазване за периода 2012 – 2020 
година, който актуализира плана за действие за електронно здравеопазване, приет п
рез 2004 г., като въвежда допълнителни действия, особено по отношение на подобр
яване на достъпа до здравни услуги, намаляване на разходите за здравеопазване и га
рантиране на по-голяма равнопоставеност между европейските граждани;

2. възприема нарастващите възможности за персонализирано здравеопазване като едн
а от най-важните възможности, които предоставя електронното здравеопазване, кат
о се има предвид, че медицинските досиета на пациентите могат да се съхраняват ав
томатично в електронна форма, не са зависими от местоположението на пациента и
са достъпни единствено за самия пациент с персонализиран идентификационен ном
ер;

3. приветства намерението на Комисията да предложи до 2015 г. рамка за оперативна
съвместимост в електронното здравеопазване и приема това като много важна стъп
ка към предоставяне на права на пациентите в рамките на електронното здравеопаз
ване; счита, че е важно в тази рамка да се включи създаването на стандартизирани о
тчети в медицинските досиета, както и подкрепа за разработването на медицински
изделия с функция за автоматично електронно съхранение на медицински досиета;

4. приветства намерението на Комисията да започне проучване относно правните аспе
кти на електронните здравни услуги; въпреки това подчертава, че е необходимо да с
е предприемат ефективни мерки по отношение на възстановяването на разходите, п
оемането на отговорност и защитата на данните;

5. подчертава необходимостта от подкрепа за възприемането на по-широкото понятие
за електронно здравеопазване и подчертава значението на укрепването на ролята на
здравните специалисти, като например лекари, фармацевти и медицински сестри, ка
кто и на пациентите и на организациите на пациентите, в прилагането и развитието
на плана за действие за електронно здравеопазване, като не се забравя, че пациенти
те следва да имат възможност да разглеждат, използват и да се консултират с инфо
рмацията относно тяхното здраве;

6. призовава Комисията и държавите членки да поемат важна роля при обединяването
на различните заинтересовани страни с цел обмен на опит и най-добри практики; п
ризовава Комисията да се съсредоточи по-специално върху своята централна роля з
а оказване на подкрепа за споделянето на най-добри практики в областта на редките
заболявания;

7. подчертава необходимостта от надлежно приспособени помощ, информация и обуч
ение, които да бъдат достъпни на цялата територия на Съюза, за да могат да се изпо
лзват пълноценно предимствата на електронните здравни услуги, като в същото вре
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ме не се увеличават социалните или териториалните неравенства; подчертава също
така необходимостта от разработване на системи, които са достъпни за всички, като
не се забравя целта за интуитивен интерфейс; подчертава необходимостта от запазв
ане на равен достъп до традиционните здравни услуги; счита, че приоритет на помо
щта и обучението следва да бъдат: 1) обучение за използване на ИТ инструменти и
придобиване на цифрова грамотност в областта на здравеопазването, като се осъвре
менят съответните умения на здравните специалисти, и 2) ИТ грамотност и осведом
еност за електронните здравни услуги за пациенти на национално и трансгранично
равнище, с особен акцент върху социалните и териториалните неравенства;

8. изразява убеждение, че здравната грамотност на пациентите, при което те са насърч
авани да наблюдават и подлагат на оценка своето здраве, да разбират и контролират
своите здравни данни, като по този начин се премахне настоящата неравнопоставен
ост в отношенията между специалисти и пациенти, е решаващ фактор, който е необ
ходим, за да се подобри качеството на здравните услуги, да се повиши прозрачност
та на здравните институции, да се провежда борба с корупцията, както и за да се гар
антира, че пациентите позволят повторно използване на техните данни за извличан
е на нови знания;

9. подчертава необходимостта от гарантиране на адекватна помощ за МСП, с цел да с
е осигурят равнопоставени условия в сектора на електронното здравеопазване и да
се подобри пазарният достъп на МСП в тази сфера, по-специално чрез създаване на
база данни от ресурси и научни изследвания, предназначена за МСП; подчертава фа
кта, че иновациите в областта на електронното здравеопазване създават възможнос
ти за стопанска дейност и допринасят за бъдещия растеж;

10. припомня, че е необходимо бъдещият план за действие за електронно здравеопазва
не да гарантира следните основни принципи:

– оптимизиране на разходите за здравеопазване по време на икономическа криза;

– укрепване и насърчаване на приложения и решения за развитие на пазара;

– гарантиране на оперативната съвместимост на информационните системи на здра
веопазването и болниците;

11. призовава държавите членки да обърнат внимание на електронните здравни услуги
в рамките на функциониращите медицински системи; подчертава, че е важно да се з
апази човешкото и съобразено с пациента измерение в здравеопазването, особено в
контекста на застаряващото население, както и на произтичащата от това често сре
щана трудност да се разграничава медицинското от социалното измерение;

12. призовава държавите членки и Комисията да предприемат неотложни действия за с
ъздаване на съгласувана правна рамка за управление на различни видове здравни да
нни и за тяхното използване; подчертава, че бързият успех на инструментите за изг
раждане на социални мрежи показва, че хората с готовност споделят лична информ
ация и не винаги са наясно с последиците от своите решения, а същевременно редъ
т и условията на новите приложения и инструменти за събиране на данни се опреде
лят от доставчиците, често без подходящи гаранции и защита; подчертава, че довер
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ието на гражданите е от основно значение за вътрешните и трансграничните електр
онни здравни услуги; подчертава необходимостта от спазване на правилата относно
защитата на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни, пр
едвид факта, че това е основна предпоставка за защита на гражданите, за запазване
на доверието на пациентите в електронните здравни услуги, както и за правилното
функциониране и за повишаване използването в сектора на здравеопазването на без
опасни, сигурни и оперативно съвместими електронни комуникации и системи за с
ъхранение на данни, като например изчисления в облак; подчертава, че мерките за з
ащита на данните следва да бъдат разработени с оглед на постигането на солидна и
ндивидуална защита, но по начин, който не възпрепятства бъдещите научни изслед
вания в областта на здравеопазването; подчертава, че чувствителните данни, и по-с
пециално медицинските данни, трябва да бъдат защитени от хакерство, изтичане на
информация, нарушаване неприкосновеността на личния живот и други форми на з
лоупотреба;

13. призовава Комисията и държавите членки да продължат да си сътрудничат, с цел да
се гарантира отговорността на здравните специалисти на национално и трансгранич
но равнище;

14. призовава Комисията да публикува на всеки две години преглед относно напредъка
в изпълнението на плана за действие за електронно здравеопазване в отделните дър
жави членки, в който да бъдат отразени новаторските промени в този инструмент, с
цел да се предоставят на гражданите висококачествени и ефикасни системи за здрав
еопазване и с оглед на това да определи ефективни показатели на национално равн
ище и на равнище Европейски съюз за измерване на напредъка и въздействието във
връзка с планираните действия, като се обръща специално внимание на потенциалн
ата дискриминация или неравнопоставеност по отношение на достъпа, които биха
могли да засегнат потребителите и пациентите.



PE514.574v03-00 6/6 AD\1005881BG.doc

BG

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане 30.9.2013
Резултат от окончателното гласуване +:

–:
0:

30
1
0

Членове, присъствали на окончателнот
о гласуване

Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit 
Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Christian Engström, Ildikó 
Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Ma
łgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter 
Mayer, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Catherine 
Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, 
Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на оконч
ателното гласуване

Erik Bánki, Susy De Martini, Tamás Deutsch, Kinga Gál, María 
Irigoyen Pérez, Ádám Kósa, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Marc 
Tarabella, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen


