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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. приветства настоящия план за действие за електронно здравеопазване за периода 
2014—2020 година, който актуализира предишния план за действие, като въвежда 
допълнителни действия, особено ще се отнася до подобряване на достъпа до 
здравни услуги и гарантиране на по-голяма равнопоставеност между европейските 
граждани;

2. приветства намерението на Комисията да започне проучване относно правните 
аспекти на електронните здравни услуги; въпреки това подчертава необходимостта 
да се предприемат ефективни мерки по отношение на възстановяването на 
разходите, поемането на отговорност и защитата на данните;

3. подчертава, че не всички граждани и здравни специалисти разполагат с 
възможността да използват ИТ инструменти или притежават необходимите умения 
за боравенето с тях, и че на заинтересованите лица следва да бъдат предложени 
приспособени помощ и обучение, достъпни на територията на целия ЕС, които да 
им помогнат да подобрят своите умения в областта на цифровите технологии, за да 
могат да използват пълноценно предимствата на електронните здравни услуги, като 
в същото време не се увеличават социалните и териториалните неравенства;

4. подчертава необходимостта от гарантиране на адекватна помощ за МСП, с цел да се 
осигурят равнопоставени условия в сектора на електронното здравеопазване и да се 
подобри пазарният достъп на МСП в тази сфера;

5. подчертава, че е важно да се запази човешкото измерение в здравеопазването, 
особено в контекста на застаряващото население, както и на произтичащата от това 
често срещана трудност да се разграничава медицинското от социалното измерение;

6. посочва, че доверието на гражданите е от основно значение за вътрешните и 
трансграничните електронни здравни услуги; подчертава необходимостта от 
спазване на правилата относно защитата на личните данни, предвид 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 на електронни комуникации в сектора на 
здравеопазването;

7. призовава Комисията да публикува годишен преглед относно напредъка в 
изпълнението на плана за действие за електронно здравеопазване в отделните 
държави членки, в който да бъдат отразени новаторските промени в тези 
инструменти, с цел да се предостави на гражданите ефективно здравеопазване и, 
съответно, да определи ефективни показатели, с които да се измерват успехът и 
въздействието от планираните действия.


