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Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelmaan 2012–2020, jolla 
saatetaan aikaisempi toimintasuunnitelma ajan tasalle siten, että toteutetaan erityisesti 
sellaisia lisätoimia, joilla edistetään terveyspalvelujen saatavuutta ja unionin kansalaisten 
yhdenvertaista kohtelua;

2. panee tyytyväisenä merkille komission aikomuksen käynnistää tutkimus sähköisen 
terveydenhuollon oikeudellisista näkökohdista; painottaa kuitenkin, että on tarpeen 
toteuttaa korvauksia, vastuuvelvollisuutta ja tietosuojaa koskevia tehokkaita toimia;

3. korostaa, ettei kaikilla kansalaisilla ja terveydenhuollon ammatinharjoittajilla ole 
mahdollisuutta käyttää tietoteknisiä välineitä, eikä kaikilla ole tarvittavia taitoja, ja että 
siksi kyseisille henkilöille olisi tarjottava asianmukaista tukea ja koulutusta kaikkialla 
unionissa, jotta he saisivat apua digitaalisten taitojensa kehittämisessä ja voisivat siten 
hyödyntää täysipainoisesti sähköisiä terveydenhuoltopalveluja niin, ettei sosiaalinen tai 
alueellinen epätasa-arvo lisäänny; 

4. painottaa, että on huolehdittava siitä, että pk-yritykset saavat asianmukaista tukea, jotta 
voidaan varmistaa niiden tasavertainen asema sähköisen terveydenhuollon alalla ja edistää 
pk-yritysten pääsyä tämän alan markkinoille;

5. pitää tärkeänä inhimillisen ulottuvuuden säilyttämistä terveydenhuollossa erityisesti, kun 
on kyse ikääntyvästä väestöstä ja sen myötä usein ilmenevästä vaikeudesta erottaa 
lääketieteelliset näkökohdat sosiaalisista näkökohdista;

6. korostaa, että kansalaisten luottamus on olennaisen tärkeä sekä kotimaiselle että rajat 
ylittävälle terveydenhuollolle; korostaa henkilöiden tietosuojaa koskevien sääntöjen 
noudattamisen tärkeyttä, koska niiden noudattaminen on kansalaisten suojelun, potilaiden 
sähköisiin terveydenhuoltopalveluihin kohdistuvan luottamuksen sekä 
terveydenhuoltoalan sähköisen viestinnän asianmukaisen toiminnan ja sen käytön 
lisäämisen olennainen edellytys;

7. kehottaa komissiota julkaisemaan vuotuisen arvion sähköisen terveydenhuollon 
toimintasuunnitelman edistymisestä ja täytäntöönpanosta kussakin jäsenvaltiossa siten, 
että siinä osoitetaan, kuinka tätä välinettä on muokattu innovatiivisesti niin, että 
kansalaisilla on käytettävissään tehokkaat terveydenhuoltojärjestelmät ja että siihen 
sisältyy indikaattoreita, joilla mitataan luotettavasti suunniteltujen toimien onnistuminen 
ja niiden vaikutus.


