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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verwelkomt dit Actieplan e-gezondheidszorg 2014-2020, dat het vorige actieplan 
actualiseert door het opzetten van verdere acties, met name voor betere toegang tot 
gezondheidsdiensten en meer gelijkheid onder de Europese burgers;

2. verwelkomt het voornemen van de Commissie om een studie te laten uitvoeren inzake de 
juridische aspecten van e-gezondheidsdiensten; onderstreept evenwel dat doeltreffende 
maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot terugbetaling, aansprakelijkheid 
en gegevensbescherming;

3. onderstreept dat niet alle burgers en gezondheidswerkers de gelegenheid hebben IT-
instrumenten te gebruiken of over de nodige vaardigheden beschikken, en dat de 
betrokkenen dan ook aangepaste steun en opleiding moeten kunnen krijgen die in de hele 
Unie beschikbaar is, om hen te helpen hun digitale vaardigheden te ontwikkelen en 
zodoende ten volle te profiteren van de voordelen van e-gezondheidsdiensten, zonder de 
sociale of territoriale ongelijkheden te vergroten;

4. benadrukt dat moet worden gewaarborgd dat kmo's passende steun krijgen om te zorgen 
voor gelijke concurrentievoorwaarden in de e-gezondheidssector en de markttoegang voor 
kmo's in dit gebied te stimuleren;

5. onderstreept dat de gezondheidszorg een menselijke dimensie moet behouden, met name 
in de context van een ouder wordende bevolking en het probleem dat in deze context vaak 
aan de orde is, namelijk om het medische van het sociale te onderscheiden;

6. benadrukt dat voor zowel de binnenlandse als de grensoverschrijdende e-
gezondheidsdiensten het vertrouwen van de burgers onontbeerlijk is; benadrukt dat de 
regels inzake de bescherming van persoonsgegevens moeten worden nageleefd, aangezien 
dit een essentiële voorwaarde is voor de bescherming van de burgers, voor het vertrouwen 
van de patiënten in e-gezondheidsdiensten en voor de goede werking en het toenemend 
gebruik van elektronische communicatie in de gezondheidssector;

7. vraagt de Commissie een jaarlijks voortgangsverslag te publiceren inzake de uitvoering 
van het Actieplan e-gezondheidszorg in de afzonderlijke lidstaten, waaruit duidelijk wordt 
welke innoverende wijzigingen aan dit instrument zijn aangebracht om de burgers 
efficiënte gezondheidszorgsystemen te bieden en dienovereenkomstig doeltreffende 
indicatoren vast te stellen om het succes en de resultaten van de geplande acties te meten.


