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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' dan il-Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika 2014-2020, li jaġġorna l-Pjan ta' 
Azzjoni preċedenti billi jistabbilixxi aktar azzjonijiet, speċjalment fir-rigward tat-titjib tal-
aċċess għal servizzi tas-saħħa u billi jiżgura aktar ugwaljanza fost iċ-ċittadini Ewropej;

2. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tniedi studju fir-rigward tal-aspetti legali tas-servizzi 
tas-Saħħa elettronika; jenfasizza, madanakollu, il-ħtieġa li jittieħdu miżuri effettivi dwar 
ir-rimborż, ir-responsabbiltà u l-protezzjoni tad-data;

3. Jenfasizza li mhux iċ-ċittadini u dawk involuti fil-kura tas-saħħa kollha għandhom l-
opportunità li jużaw għodda tal-IT jew il-ħiliet meħtieġa, u li dawk ikkonċernati 
għandhom għalhekk jiġu offruti assistenza u taħriġ adattat, li għandhom ikunu disponibbli 
fl-Unjoni kollha, sabiex ikunu jistgħu jiżviluppaw il-ħiliet diġitali tagħhom u b'hekk jiġu 
sfruttati bis-sħiħ il-benefiċċji tas-servizzi tas-Saħħa elettronika mingħajr żieda fl-
inugwaljanzi territorjali jew soċjali; 

4. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit appoġġ xieraq għall-SMEs sabiex jiġi żgurat ambjent 
b'kundizzjonijiet ekwi fis-settur tas-Saħħa elettronika u tingħata spinta lill-aċċess li l-
SMEs għandhom għas-suq, f'dan il-qasam;

5. Jenfasizza l-importanza li tinżamm dimensjoni umana fil-kura tas-saħħa, speċjalment fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ u d-diffikultà konsegwenti frekwenti fid-differenzjar 
bejn dak li hu mediku u dak li hu soċjali;

6. Jenfasizza l-fatt li l-fiduċja tal-konsumatur hija essenzjali għas-Saħħa elettronika, kemm 
lokali kif ukoll transkonfinali; jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm konformità mar-regoli 
dwar il-protezzjoni tad-data personali, peress li dan hu prerekwiżit essenzjali għall-
protezzjoni taċ-ċittadini, għall-fiduċja tal-pazjenti fis-servizzi tas-Saħħa elettronika, u 
għall-funzjonament tajjeb u l-użu aktar frekwenti tal-komunikazzjonijiet elettroniċi fis-
settur tas-saħħa;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tippubblika rieżami annwali tal-progress fl-implimentazzjoni 
tal-Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika fl-Istati Membri individwali, fejn turi kif din 
l-għodda ġiet immodifikata b'mod innovattiv sabiex tipprovdi liċ-ċittaddini sistemi tal-
kura tas-saħħa effiċjenti u tistabbilixxi, kif ikun xieraq, indikaturi effettivi għall-kejl tas-
suċċess u tal-impatt tal-azzjonijiet ippjanati.


