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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης «eHealth 2012-2020», το οποίο επικαιροποιεί το 
προηγούμενο σχέδιο δράσης που είχε εγκριθεί το 2004, με τη θέσπιση περαιτέρω 
δράσεων, ιδίως για τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, τη μείωση των 
δαπανών υγείας και την εξασφάλιση μεγαλύτερης ισότητας μεταξύ των ευρωπαίων 
πολιτών·

2. εκτιμά ότι η αύξηση των δυνατοτήτων για εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη 
συνιστά μια από τις πιο σημαντικότερες ευκαιρίες που παρέχει το σχέδιο eHealth, 
δεδομένου ότι τα ιατρικά αρχεία του ασθενούς μπορούν να αποθηκεύονται αυτόματα σε 
ηλεκτρονική μορφή, δεν εξαρτώνται από το πού βρίσκεται ο ασθενής και είναι 
προσβάσιμα μόνο από τον ίδιο τον ασθενή με τη χρήση εξατομικευμένου ID·

3. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας για 
την ηλεκτρονική υγεία έως το 2015 και θεωρεί ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό 
βήμα προς την κατεύθυνση της ανεξαρτησίας των ασθενών στο πλαίσιο του eHealth· 
θεωρεί σημαντικό να συμπεριληφθεί σε αυτό το πλαίσιο η δημιουργία συστήματος 
υποβολής τυποποιημένων εκθέσεων στα ιατρικά αρχεία και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 
ιατρικών συσκευών με δυνατότητα αυτόματης ηλεκτρονικής αποθήκευσης ιατρικών 
αρχείων·

4. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει μελέτη σχετικά με τις νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να ληφθούν 
αποτελεσματικά μέτρα σχετικά με την επιστροφή των δαπανών, την ευθύνη και την 
προστασία των δεδομένων·

5. τονίζει την ανάγκη υποστήριξης της ευρείας ιδέας της ηλεκτρονικής υγείας και 
υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης του ρόλου των επαγγελματιών υγείας, όπως είναι 
οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί και οι νοσηλευτές, και των ασθενών και των οργανώσεών 
τους για την εφαρμογή και την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης eHealth, με δεδομένο ότι οι 
ασθενείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν, να χρησιμοποιούν και να 
συμβουλεύονται τις πληροφορίες σχετικά με την υγεία τους·

6. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν σημαντικό ρόλο στη 
συγκέντρωση των διαφόρων ενδιαφερομένων με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και 
βέλτιστων πρακτικών· ζητεί από την Επιτροπή να εστιάσει ειδικότερα στον κεντρικό της 
ρόλο στο θέμα της προώθησης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις 
σπάνιες νόσους·

7. τονίζει την ανάγκη για κατάλληλα προσαρμοσμένη βοήθεια, ενημέρωση και εκπαίδευση, 
διαθέσιμη σε όλη την Ένωση, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, χωρίς να αυξηθούν οι κοινωνικές ή εδαφικές ανισότητες· 
τονίζει επίσης την ανάγκη να αναπτυχθούν συστήματα προσιτά σε όλους, λαμβανομένου 
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υπόψη του στόχου της διαισθητικής διεπαφής· υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης της 
ίσης πρόσβασης όλων στις παραδοσιακές υπηρεσίες υγείας· εκτιμά ότι στο πλαίσιο της 
βοήθειας και της κατάρτισης θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα: 1) στην εκπαίδευση στα 
ηλεκτρονικά εργαλεία και στην ψηφιακή κατάρτιση σε θέματα υγείας, για την 
αναβάθμιση των συναφών δεξιοτήτων των επαγγελματικών του τομέα υγείας· και 2) στις 
ψηφιακές γνώσεις και στην ευαισθητοποίηση των ασθενών στο θέμα των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής υγείας σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες·

8. εκφράζει την πεποίθηση ότι η ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα θέματα υγείας -
που θα τους ενθαρρύνει να παρακολουθούν και να μετρούν την κατάσταση υγείας τους, 
να κατανοούν και να ελέγχουν τα δεδομένα για την υγεία τους και θα εξαλείψει την 
κρατούσα άνιση σχέση μεταξύ ειδικού και ασθενούς - είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για 
τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, την αύξηση της διαφάνειας των 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διασφάλιση της 
πλήρους αξιοποίησης των δεδομένων που αφορούν τις ασθενείς για τη δημιουργία νέας 
γνώσης·

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί κατάλληλη υποστήριξη των ΜΜΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στον τομέα της παροχής 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και να προωθηθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στην αγορά 
στον τομέα αυτό, ιδίως με τη θέσπιση ειδικής βάσης δεδομένων για τους πόρους και την 
έρευνα, προς χρήση των ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι οι καινοτομίες στον τομέα της 
ηλεκτρονικής υγείας δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες και συμβάλλουν στη 
μελλοντική ανάπτυξη·

10. υπενθυμίζει την ανάγκη το μελλοντικό σχέδιο δράσης eHealth να κατοχυρώνει τις 
ακόλουθες βασικές αρχές:

– βελτιστοποίηση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης σε περιόδους οικονομικής 
κρίσης·

– ενίσχυση και προώθηση εφαρμογών και λύσεων για την ανάπτυξη της αγοράς·

– διασφάλιση της διαλειτουργικότητας της υγειονομικής περίθαλψης και των 
πληροφορικών συστημάτων των νοσοκομείων·

11. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας στα υπάρχοντα 
ιατρικά συστήματα· τονίζει τη σημασία της διατήρησης μιας ανθρώπινης διάστασης με 
επίκεντρο τον ασθενή στον τομέα της υγείας, ιδίως στο πλαίσιο της γήρανσης του 
πληθυσμού και της συνακόλουθης συχνής δυσκολίας να διαχωριστεί η ιατρική από την 
κοινωνική πτυχή·

12. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναλάβουν επείγουσα δράση για τη δημιουργία 
ενός συνεκτικού νομικού πλαισίου για τη διαχείριση των διαφόρων τύπων δεδομένων 
υγείας και της χρήσης τους· τονίζει ότι η ταχεία επιτυχία των εργαλείων κοινωνικής 
δικτύωσης καταδεικνύει ότι τα άτομα μοιράζονται οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες 
και δεν έχουν πάντα επίγνωση της επίπτωσης των αποφάσεών τους, ενώ οι όροι και οι 
προϋποθέσεις των νέων εφαρμογών και εργαλείων συλλογής δεδομένων καθορίζονται 
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από τους παρόχους, συχνά χωρίς επαρκείς εγγυήσεις και προστασία· επισημαίνει ότι η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι απαραίτητη για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, 
τόσο στο εγχώριο όσο και στο διασυνοριακό επίπεδο· τονίζει την ανάγκη συμμόρφωσης 
με τους κανόνες περί προστασίας της ατομικής ζωής και προσωπικών δεδομένων, 
δεδομένου ότι αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία των πολιτών, 
για την εμπιστοσύνη των ασθενών στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, καθώς και για την 
εύρυθμη λειτουργία και την αυξημένη χρήση ασφαλών, προστατευόμενων και 
διαλειτουργικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων 
όπως το «υπολογιστικό νέφος» (cloud computing), στον τομέα της υγειονομικής 
φροντίδας· τονίζει ότι τα μέτρα προστασίας των δεδομένων θα πρέπει να αναπτυχθούν 
προς την κατεύθυνση μια ισχυρούς ατομικής προστασίας, αλλά με τρόπο που να μην 
εμποδίζεται η μελλοντική έρευνα για την υγεία· τονίζει ότι τα ευαίσθητα δεδομένα, ιδίως 
δε τα ιατρικά δεδομένα, πρέπει να προστατεύονται από την ηλεκτρονική πειρατεία, τις 
διαρροές, τις παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής και άλλες μορφές κατάχρησης·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν περαιτέρω προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευθύνη των επαγγελματιών υγείας σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο·

14. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει ανά διετία επισκόπηση της προόδου όσον αφορά την 
εφαρμογή του σχεδίου δράσης eHealth στα μεμονωμένα κράτη μέλη, που θα καταδεικνύει 
τον τρόπο με τον οποίο αυτό το εργαλείο έχει τροποποιηθεί με καινοτόμα μέσα ώστε να 
παρέχει στους πολίτες αποτελεσματικά συστήματα περίθαλψης υψηλής ποιότητας, και, 
ανάλογα, να ορίζει αποτελεσματικούς δείκτες σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για τη 
μέτρηση της επιτυχίας και του αντίκτυπου των προβλεπόμενων δράσεων, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στις πιθανές διακρίσεις και ανισότητες πρόσβασης που θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν τους καταναλωτές και τους ασθενείς.
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