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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 2014-2020", το οποίο επικαιροποιεί το 
προηγούμενο σχέδιο δράσης με τη θέσπιση περαιτέρω δράσεων, ιδίως όσον αφορά τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και την εξασφάλιση μεγαλύτερης ισότητας 
μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών·

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

3. τονίζει ότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες και οι επαγγελματίες υγείας την ευκαιρία να  
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία ή τις απαραίτητες δεξιότητες, και ότι  στους 
ενδιαφερόμενους θα πρέπει να προσφέρεται κατάλληλα προσαρμοσμένη βοήθεια και 
εκπαίδευση, διαθέσιμες σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να τους βοηθήσουν να 
αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και έτσι να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, χωρίς να πολλαπλασιάζουν τις κοινωνικές ή εδαφικές 
ανισότητες·

4. 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·

5. τονίζει τη σημασία της διατήρησης μιας ανθρώπινης διάστασης στον τομέα της υγείας, 
ιδίως στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού και της συνακόλουθης συχνής δυσκολίας 
να διαχωριστεί η ιατρική από την κοινωνική πτυχή·

6. 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 των 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 των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τομέα 
της υγείας·

7. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει ετήσια επισκόπηση της προόδου όσον αφορά την 
εφαρμογή του σχεδίου δράσης eHealth στα επιμέρους κράτη μέλη, που θα καταδεικνύει 
τον τρόπο με τον οποίο αυτό το εργαλείο έχει με καινοτόμα μέσα τροποποιηθεί ώστε να 
παρέχει στους πολίτες αποτελεσματικά συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και, 
ανάλογα, να ορίζει αποτελεσματικούς δείκτες για τη μέτρηση της επιτυχίας και τον 
αντίκτυπο των προβλεπόμενων δράσεων.


