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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. vítá předložený akční plán pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020, který 
aktualizuje předešlý akční plán přijetím dalších opatření, zejména pokud jde o lepší 
přístup ke zdravotním službám a zajištění větší rovnoprávnosti evropských občanů;

2. vítá záměr Komise zadat studii o právních hlediscích služeb elektronického zdravotnictví; 
zdůrazňuje však, že je potřeba přijmout účinná opatření týkající se náhrady výdajů, 
odpovědnosti a ochrany údajů;

3. zdůrazňuje, že ne všichni občané a zdravotníci mají příležitost nebo dovednosti k 
využívání nástrojů IT, a že by proto všem dotčeným osobám měla být nabídnuta pomoc 
uzpůsobená jejich potřebám a školení, které budou k dispozici v celé Unii a pomohou 
těmto lidem rozvinout své dovednosti v používání digitálních technologií, a tudíž využívat 
plně výhod, jež přináší služby elektronického zdravotnictví, aniž by došlo k nárůstu 
sociální a územní nerovnosti; 

4. zdůrazňuje, že je potřeba zaručit odpovídající podporu pro MSP s cílem zajistit rovné 
podmínky v odvětví elektronického zdravotnictví a podpořit v této oblasti přístup MSP na 
trh;

5. zdůrazňuje význam zachování lidského rozměru ve zdravotnictví, zejména v souvislosti se 
stárnutím populace, a skutečnost, že je v důsledku toho často obtížné rozlišit mezi 
zdravotnickou a sociální stránkou;

6. zdůrazňuje, že pro domácí a přeshraniční služby elektronického zdravotnictví je nezbytné 
získat důvěru občanů; podtrhuje, že je třeba dodržovat pravidla o ochraně osobních údajů, 
neboť je to nezbytný předpoklad pro ochranu občanů, pro získání důvěry pacientů ve 
služby elektronického zdravotnictví a pro správné fungování a intenzivnější využívání 
prostředků elektronické komunikace ve zdravotnictví;

7. vyzývá Komisi, aby uveřejňovala výroční přehled o pokroku v provádění akčního plánu 
pro elektronické zdravotnictví, jehož bylo dosaženo v jednotlivých členských státech, 
přičemž tento přehled by měl uvádět, jak je tento nástroj inovativně pozměňován s cílem 
zajistit pro občany účelné systémy zdravotnictví, a aby v této souvislosti stanovila sadu 
účinných ukazatelů pro měření úspěchu a dopadu plánovaných kroků.


