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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută Planul de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020, care actualizează planul de acțiune 
privind e-sănătatea adoptat în 2004 prin stabilirea unor acțiuni suplimentare, în special în 
ceea ce privește îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate, reducerea costurilor 
serviciilor de sănătate și asigurarea într-o mai mare măsură a egalității între cetățenii 
europeni;

2. consideră creșterea posibilităților de asistență medicală personalizată ca fiind una dintre 
cele mai importante oportunități ale acestui plan, având în vedere că dosarele medicale ale 
pacienților pot fi stocate automat în format electronic, acestea nu depind de locul unde se 
află pacientul și pot fi accesate doar de către pacient prin intermediul unui identificator 
personalizat;

3. salută intenția Comisiei de a propune un cadru de interoperabilitate privind e-sănătatea 
până în 2015 și consideră acest cadru drept un pas foarte important către responsabilizarea 
pacienților în ceea ce privește e-sănătatea; consideră importantă includerea în cadrul 
respectiv a creării unui sistem de introducere standardizată a informațiilor în dosarele 
medicale, precum și sprijinirea dezvoltării unor dispozitive medicale care să permită 
stocarea electronică automată a dosarelor medicale;

4. salută intenția Comisiei de a lansa un studiu privind aspectele juridice ale serviciilor de e-
sănătate; subliniază, totuși, necesitatea de a se lua măsuri eficiente în privința rambursării, 
a responsabilității și a protecției datelor cu caracter personal;

5. subliniază necesitatea adoptării unui concept mai larg de e-sănătate și subliniază 
importanța consolidării rolului persoanelor care lucrează în domeniul sănătății, precum 
doctorii, farmaciștii și infirmierele, precum și a rolului pacienților și al organizațiilor 
pacienților în cadrul punerii în aplicare și al dezvoltării Planului de acțiune privind e-
sănătatea, ținându-se seama de faptul că pacienții ar trebui să aibă posibilitatea de a vedea, 
utiliza și consulta informațiile referitoare la sănătatea lor;

6. îndeamnă Comisia și statele membre să joace un rol major în ceea ce privește facilitarea 
schimbului de experiență și al celor mai bune practici între diversele părți interesate; 
solicită Comisiei să acorde o atenție specială rolului său central în sprijinirea împărtășirii 
celor mai bune practici privind bolile rare;

7. subliniază necesitatea existenței unei asistențe, informări și formări adaptate pe întreg 
teritoriul Uniunii pentru a exploata pe deplin beneficiile serviciilor de e-sănătate, fără a 
spori inegalitățile sociale sau teritoriale; subliniază, de asemenea, necesitatea de a se 
dezvolta sisteme accesibile tuturor, ținând seama de obiectivele pentru interfața intuitivă; 
subliniază necesitatea păstrării unui acces egal pentru toți la serviciile de sănătate 
tradiționale; consideră că asistența și formarea ar trebui să vizeze în special: 1) formarea 
în domeniul utilizării instrumentelor informatice și formarea în domeniul sănătății online, 
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actualizându-se competențele relevante ale persoanelor care lucrează în domeniul 
sănătății; și 2) cunoștințele în domeniul informaticii și sensibilizarea cu privire la 
serviciile de e-sănătate pentru pacienți la nivel național și transfrontalier, acordând o 
atenție specială inegalităților sociale și teritoriale;

8. este convins că dobândirea de către pacienți a unor cunoștințe în domeniul sănătății, care 
să îi încurajează să își monitorizeze și să își evalueze sănătatea, precum și să înțeleagă și 
să controleze datele lor privind sănătatea, punând astfel capăt inegalității existente în 
cadrul relației dintre specialist și pacient, constituie un factor esențial, necesar pentru a 
îmbunătăți calitatea serviciilor de sănătate, a spori transparența instituțiilor de sănătate, a 
combate corupția și a asigura că pacienții sunt de acord cu reutilizarea datelor lor pentru 
crearea de noi cunoștințe;

9. subliniază necesitatea de a se garanta un sprijin adecvat IMM-urilor pentru a se asigura 
condiții egale în sectorul e-sănătății și pentru a se stimula accesul pe piață al IMM-urilor 
în acest domeniu, în special prin stabilirea unei baze de date privind cercetarea și resursele 
destinate IMM-urilor; subliniază faptul că inovațiile în domeniul e-sănătății creează 
oportunități de afaceri și contribuie la dezvoltarea viitoare;

10. reamintește necesitatea ca viitorul plan de acțiune privind e-sănătatea să garanteze 
următoarele principii-cheie:

- optimizarea cheltuielilor de sănătate în perioadă de criză economică;

- consolidarea și promovarea aplicațiilor și a soluțiilor pentru dezvoltarea pieței;

- asigurarea interoperabilității sistemelor informatice în domeniul asistenței medicale și la 
nivelul spitalelor.

11. îndeamnă statele membre să țină seama de serviciile de e-sănătate în cadrul sistemelor 
medicale existente; subliniază importanța păstrării unei dimensiuni umane și orientate spre 
pacienți în domeniul sănătății, în special în contextul îmbătrânirii populației și, ca urmare 
a acestui fapt, al dificultății de a separa acțiunile medicale de cele sociale;

12. invită statele membre și Comisia să ia măsuri urgente pentru a crea un cadru juridic 
coerent în vederea gestionării diferitelor tipuri de date în materie de sănătate și a utilizării 
acestora; subliniază că succesul rapid al instrumentelor de socializare în rețea arată că 
persoanele pun la dispoziție în mod spontan informații cu caracter personal și nu sunt 
întotdeauna conștiente de implicațiile deciziilor lor, în timp ce termenii și condițiile noilor 
aplicații și instrumente de colectare a datelor sunt stabilite de furnizori, adesea fără nicio 
garanție sau protecție adecvată; subliniază faptul că încrederea cetățenilor este esențială 
pentru funcționarea serviciilor de e-sănătate naționale și transfrontaliere; subliniază 
necesitatea de a se respecta normele referitoare la confidențialitatea și protecția datelor cu 
caracter personal, aceasta fiind o condiție prealabilă esențială pentru asigurarea protecției 
cetățenilor și a încrederii pacienților în serviciile de e-sănătate, precum și pentru buna 
funcționare și utilizarea sporită în domeniul asistenței medicale a comunicațiilor 
electronice sigure, securizate și interoperabile și a sistemelor de stocare a datelor, precum 
informatica dematerializată („cloud computing”); subliniază că ar trebui elaborate măsuri 
de protecție a datelor care să vizeze o protecție individuală puternică, fără a împiedica însă 



AD\1005881RO.doc 5/6 PE514.574v03-00

RO

cercetarea viitoare în domeniul sănătății; subliniază că datele sensibile, în special datele 
medicale, trebuie protejate împotriva piratării, a scurgerilor de informații, a încălcării 
dreptului la viața privată și a altor forme de abuz;

13. invită Comisia și statele membre să continue să coopereze pentru a asigura 
responsabilitatea persoanelor care lucrează în domeniul sănătății la nivel național și 
transfrontalier;

14. îndeamnă Comisia să publice în fiecare an o analiză anuală a progreselor realizate la 
punerea în aplicare a Planului de acțiune privind e-sănătatea în fiecare stat membru, 
precizând modalitățile în care acest instrument a fost modificat în mod inovator pentru a 
oferi cetățenilor sisteme de asistență medicală eficiente și de înaltă calitate și, în lumina 
acestora, să stabilească la nivel național și european indicatori pentru măsurarea efectivă a 
progreselor și impactului acțiunilor planificate, acordând o atenție deosebită discriminării 
sau inegalităților de acces care ar putea afecta consumatorii și pacienții.
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