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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. palankiai vertina e. sveikatos veiksmų planą 2014–2020 metams, kuris patikslina 
ankstesnį veiksmų planą įgyvendinant tolesnius veiksmus, ypač gerinant galimybes 
naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir didinant Europos piliečių lygybės 
užtikrinimą;

2. palankiai vertina Komisijos ketinimą pradėti tyrimą dėl e. sveikatos priežiūros paslaugų 
teisinių aspektų; pabrėžia, kad būtina imtis veiksmingų išlaidų kompensavimo priemonių, 
atsakomybės ir duomenų apsaugos;

3. pabrėžia, kad ne visi piliečiai ir sveikatos priežiūros specialistai turi galimybę naudotis 
kompiuterine įranga ar turi reikiamų įgūdžių, kad pagalba ir mokymas jiems turėtų būti 
tinkamai pritaikyti visoje Sąjungoje ir kad jiems būtų padedama ugdyti skaitmeninius 
gebėjimus ir tokiu būdu visapusiškai išnaudoti e. sveikatos priežiūros paslaugų naudą 
nedidinant socialinių ar teritorinių skirtumų; 

4. pabrėžia, kad būtina garantuoti tinkamą paramą MVĮ, kad būtų užtikrintos vienodos 
veiklos sąlygos e. sveikatos sektoriuje, ir pagerinti MVĮ prieigą prie rinkos šioje srityje;

5. pabrėžia, kad svarbu išlaikyti žmogiškąjį sveikatos priežiūros aspektą, ypač dėl 
senėjančios visuomenės ir dėl to, kad vis sunkiau atskirti medicinines paslaugas nuo 
socialinių;

6. pabrėžia, kad piliečių pasitikėjimas yra labai svarbus tiek vidaus, tiek tarpvalstybinių 
e. sveikatos priežiūros paslaugų atveju; pabrėžia būtinybę laikytis asmens duomenų 
apsaugos taisyklių, kadangi tai svarbiausia piliečių apsaugos, pacientų pasitikėjimo 
e. sveikatos priežiūros paslaugomis, tinkamo funkcionavimo ir didesnio elektroninių ryšių 
sveikatos sektoriuje naudojimo sąlyga;

7. ragina Komisiją paskelbti metinę pažangos apžvalgą, kurioje būtų supažindinama su 
e. sveikatos veiksmų plano įgyvendinimo pažanga atskirose valstybėse narėse, parodoma, 
kaip ši priemonė buvo novatoriškai modifikuota siekiant teikti piliečiams veiksmingą 
sveikatos priežiūros sistemą, ir atitinkamai nustatyti veiksmingi planuotų veiksmų sėkmės 
ir poveikio rodikliai.


