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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kiidab heaks e-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava, millega ajakohastatakse eelnevat 
tegevuskava lisameetmete sätestamisega, eriti tervishoiuteenuste kättesaadavuse 
parandamise ja Euroopa kodanikele suurema võrdsuse tagamise osas;

2. tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle käivitada e-tervise teenuste õiguslikke aspekte 
käsitlev uurimus; rõhutab siiski, et vaja on võtta tõhusaid meetmeid seoses hüvitiste, 
vastutuse ja andmekaitsega;

3. rõhutab, et kõigil kodanikel ja tervishoiutöötajatel ei ole IT-vahendite kasutamise 
võimalust või selleks vajalikke oskuseid ning neile tuleks seega pakkuda vastavalt 
kohandatud abi ja koolitust, mis oleks kättesaadav kogu ELi ulatuses, et aidata neil 
arendada digitaaloskusi ja saada tänu sellele täielikult kasu e-tervise teenustest ilma 
sotsiaalset ja piirkondadevahelist ebavõrdsust suurendamata; 

4. rõhutab, et väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele tuleb anda asjakohast tuge, et 
tagada neile e-tervise valdkonnas võrdsed võimalused ning edendada nende turulepääsu 
selles valdkonnas;

5. rõhutab, kui oluline on hoida tervishoius alles inimmõõde, eriti seoses elanikkonna 
vananemisega ja selle tulemusel tihti tekkiva olukorraga, kus on raske eristada arstiabi ja 
ühiskondlikku tuge;

6. rõhutab, et nii siseriiklike kui ka piiriüleste e-tervise teenuste jaoks on kodanike usaldus 
vältimatu; rõhutab vajadust järgida isikuandmete kaitse eeskirju, kuna see on erakordselt 
oluline eeltingimus kodanike kaitseks, kodanike usalduse suurendamiseks e-tervise 
teenuste vastu ning elektroonilise side nõuetekohaseks toimimiseks ja laiaulatuslikumaks 
kasutamiseks tervishoiu valdkonnas;

7. kutsub komisjoni üles avaldama iga liikmesriigi kohta eraldi e-tervise tegevuskava 
rakendamist käsitlevaid iga-aastaseid eduaruandeid, kus oleks näidatud, kuidas seda 
vahendit on innovatiivselt kohandatud, eesmärgiga tagada kodanikele tõhus 
tervishoiusüsteem, ning kehtestama vastavalt tõhusad näitajaid, millega hinnatakse 
edusamme ja kavandatud meetmete mõju.


