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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020, 
który uaktualnia poprzedni plan poprzez przygotowanie dalszych działań, w szczególności 
dotyczących poprawy dostępu do usług zdrowotnych i zapewnienia większej równości 
między obywatelami europejskimi;

2. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, by zainicjować badanie odnośnie do aspektów 
prawnych usług w ramach e-zdrowia; podkreśla jednak potrzebę podjęcia skutecznych 
środków dotyczących zwrotów kosztów, odpowiedzialności i ochrony danych;

3. podkreśla, że nie wszyscy obywatele i pracownicy służby zdrowia dysponują 
możliwościami, by korzystać z narzędzi technologii informatycznych, lub koniecznymi 
umiejętnościami pozwalającymi im na to, podkreśla ponadto, że tym zainteresowanym 
stronom powinno się zatem udzielić odpowiednio dostosowanej pomocy i udostępnić 
szkolenia w obrębie całej Unii, aby pomóc im w rozwijaniu umiejętności cyfrowych, a 
tym samym w pełnym korzystaniu z usług w ramach e-zdrowia, nie pogłębiając 
jednocześnie społecznych czy terytorialnych nierówności; 

4. podkreśla potrzebę zagwarantowania MŚP właściwego wsparcia, aby zapewnić równe 
warunki prowadzenia działalności w sektorze e-zdrowia i pobudzić dostęp MŚP do rynku 
w tej dziedzinie;

5. podkreśla znaczenie zachowania ludzkiego wymiaru opieki zdrowotnej, zwłaszcza wobec 
starzenia się społeczeństwa i wynikających z tego częstych trudności z rozróżnieniem 
medycznego aspektu opieki od społecznego;

6. podkreśla, że dla usług w ramach e-zdrowia – zarówno krajowych, jak i transgranicznych 
– nadrzędne znaczenie ma zaufanie obywateli; podkreśla konieczność stosowania się do 
przepisów o ochronie danych osobowych, gdyż dopełnienie tego wymogu stanowi 
warunek wstępny ochrony obywateli, zaufania pacjentów do usług w ramach e-zdrowia 
oraz właściwego funkcjonowania i powszechniejszego wykorzystywania komunikacji 
elektronicznej w sektorze zdrowia;

7. wzywa Komisję do opublikowania rocznego przeglądu postępów z wdrażania planu 
działania w dziedzinie e-zdrowia w poszczególnych państwach członkowskich, w którym 
to przeglądzie wskazane zostanie, jak w innowacyjny sposób zmieniono to narzędzie, aby 
zapewniało obywatelom niezawodne systemy opieki zdrowotnej, a także, wzywa, by w 
stosownie do tego określono skuteczne wskaźniki służące pomiarowi sukcesu i 
oddziaływania planowanych działań.


