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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē šo E-veselības rīcības plānu 2012.–2020. gadam, kas atjaunina iepriekšējo 
rīcības plānu, ieviešot papildu darbības, jo īpaši attiecībā uz piekļuves uzlabošanu 
veselības aprūpes pakalpojumiem, un nodrošinot lielāku Eiropas iedzīvotāju vienlīdzību;

2. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu sākt pētījumu par E-veselības pakalpojumu juridiskajiem 
aspektiem; tomēr uzsver nepieciešamību veikt iedarbīgus pasākumus attiecībā uz 
atmaksājumiem, atbildību un datu aizsardzību;

3. uzsver, ka ne visiem iedzīvotājiem un praktizējošajiem ārstiem ir iespēja izmantot IT 
instrumentus, nedz arī viņiem ir nepieciešamās prasmes, un tādēļ šādām personām visā 
Savienības teritorijā būtu jāpiedāvā attiecīgi piemērota palīdzība un apmācība, lai 
palīdzētu viņiem attīstīt savas digitālās prasmes un tādējādi pilnībā izmantot E-veselības 
pakalpojumu sniegtās priekšrocības, vienlaikus nepadziļinot sociālo vai teritoriālo 
nevienlīdzību; 

4. uzsver nepieciešamību garantēt pienācīgu atbalstu MVU, lai nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus E-veselības nozarē un veicinātu MVU pieeju tirgum šajā nozarē; 

5. uzsver, cik svarīgi ir saglabāt veselības aprūpes cilvēcisko dimensiju, jo īpaši saistībā ar 
sabiedrības novecošanos un no tās izrietošo biežo problēmu nošķirt medicīnisko palīdzību 
no sociālās;

6. uzsver, ka iedzīvotāju uzticība ir ļoti svarīga gan iekšzemes, gan pārrobežu E–veselības 
pakalpojumiem; uzsver nepieciešamību ievērot noteikumus par personas datu aizsardzību, 
jo tas ir būtisks priekšnoteikums iedzīvotāju aizsardzībai, pacientu uzticībai E–veselības 
pakalpojumiem un pareizai un plašākai elektroniskās saziņas izmantošanai veselības 
aprūpes sektorā; 

7. aicina Komisiju publicēt gada pārskatu par sasniegto progresu E-veselības rīcības plāna 
īstenošanā atsevišķās dalībvalstīs, parādot, kā šis instruments ir inovatīvi pārveidots, lai 
nodrošinātu iedzīvotājiem efektīvas veselības aprūpes sistēmas, un attiecīgi noteikt 
iedarbīgus rādītājus, kā vērtēt plānoto darbību sasniegumus. 


