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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over denne handlingsplan for e-sundhed 2012-2020, som er en ajourføring af 
den foregående handlingsplan, idet den iværksætter yderligere handlinger, især hvad angår 
forbedring af adgang til sundhedsydelser og sikring af større lighed blandt EU-borgere;

2. glæder sig over Kommissionens hensigt med at påbegynde en undersøgelse vedrørende de 
retlige aspekter af e-sundhedsydelser; understreger imidlertid nødvendigheden af at træffe 
effektive foranstaltninger vedrørende tilbagebetaling, ansvar og databeskyttelse;

3. understreger, at ikke alle borgere og sundhedsudøvere har mulighed for at anvende IT-
værktøjer eller har de nødvendige færdigheder på dette område, og at de berørte personer 
derfor bør tilbydes passende støtte og uddannelse, der skal være tilgængelig i hele 
Unionen, med henblik på at hjælpe dem med at udvikle deres digitale færdigheder og 
således fuldt ud udnytte fordelene ved e-sundhedsydelser, så længe at sociale og 
territoriale uligheder ikke øges; 

4. understreger nødvendigheden af at sikre SMV'ers passende støtte med henblik på at sikre 
fælles spilleregler inden for e-sundhedssektoren og højne SMV'ers markedsadgang på 
dette område;

5. understreger vigtigheden af at opretholde en menneskelig dimension inden for sundhed, 
specielt på baggrund af en aldrende befolkning og det følgende hyppige problem med at 
skelne mellem det medicinske og det sociale; 

6. understreger, at borgernes tillid er vigtig for både nationale og grænseoverskridende e-
sundhedsydelser; understreger nødvendigheden af at overholde reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger, da dette er en vigtig forudsætning for beskyttelsen af borgerne, for 
patienternes tillid til e-sundhedsydelser og for den velfungerende og øgede anvendelse af 
elektronisk kommunikation i sundhedssektoren;

7. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en årlig oversigt over fremskridt for 
gennemførelsen af handlingsplanen for e-sundhed i de enkelte medlemsstater, der viser, 
hvordan dette værktøj er blevet ændret på en innovativ måde med henblik på at forsyne 
borgerne med et effektivt sundhedssystem og følgelig fastsætte indikatorer til at måle 
succesen og indvirkningen af de planlagte tiltag. 


