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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó elektronikus egészségügyi cselekvési 
tervet, amely a korábbi cselekvési tervet teszi naprakésszé további, különösen az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására és az európai polgárok közötti 
nagyobb egyenlőség biztosítására irányuló intézkedések életbe léptetése révén;

2. üdvözli, hogy a Bizottság az elektronikus egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó 
vizsgálatot kíván indítani; hangsúlyozza ugyanakkor a visszatérítésekkel, a felelősséggel 
és az adatvédelemmel kapcsolatos hatékony intézkedések meghozatalának 
szükségességét;

3. hangsúlyozza, hogy nem minden polgár és egészségügyi szakember számára nyílik 
lehetőség IT-eszközök használatára és az ehhez szükséges ismeretek elsajátítására, illetve 
az érintetteknek ezért Unió-szerte a szükségleteikhez igazított segítséget és szakképzést 
kell biztosítani annak érdekében, hogy fejlesszék digitális jártasságukat, és így teljes 
mértékben kihasználják az elektronikus egészségügyi szolgáltatások előnyeit a társadalmi 
vagy területi egyenlőtlenségek növelése nélkül; 

4. kiemeli, hogy szükségszerű a kkv-k megfelelő támogatásának garantálása annak 
érdekében, hogy egyenlő esélyt biztosítsanak számukra az elektronikus egészségügyi 
ágazaton belül, és fokozzák a kkv-k piacra jutását e területen;

5. hangsúlyozza az emberi dimenzió megőrzésének jelentőségét az egészségügyön belül, 
kiváltképp az idősödő népességre, illetve az egészségügyi és a szociális vetület 
megkülönböztethetőségében gyakran fennálló nehézségre tekintettel;

6. hangsúlyozza, hogy a lakossági bizalom elengedhetetlen az országon belüli, illetve a 
határokon átnyúló elektronikus egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában egyaránt; 
kiemeli a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak való megfelelés 
szükségességét, mivel ez alapvető előfeltétele a polgárok védelme, a betegek elektronikus 
egészségügyi szolgáltatások iránti bizalma, valamint az egészségügyi szektoron belüli 
elektronikus kommunikáció megfelelő működése és növekvő használata szempontjából;

7. felhívja a Bizottságot, hogy évente tegyen közzé beszámolót az elektronikus egészségügyi 
cselekvési terv végrehajtása során az egyes tagállamokban elért előrelépésről, amely képet 
ad az eszköz azon innovatív módosításairól, amelyek célja, hogy hatékony egészségügyi 
rendszert biztosítsanak a polgárok számára, illetve – ennek megfelelően – határozzon meg 
hatékony mutatókat a tervezett intézkedések sikerének és hatásának mérésére.


