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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com o Plano de Ação para a saúde em linha 2014-2020, que atualiza o 
Plano de Ação anterior pondo em prática outras ações, especialmente no que diz respeito a 
um melhor acesso aos serviços de saúde e garantindo uma maior igualdade entre os 
cidadãos europeus;

2. Regozija-se com o intuito da Comissão de lançar um estudo sobre os aspetos legais dos 
serviços de saúde em linha; sublinha, no entanto, a necessidade de tomar medidas eficazes 
relativas ao reembolso, à responsabilidade e à proteção dos dados;

3. Destaca que nem todos os cidadãos e profissionais de saúde têm a oportunidade de 
recorrer a instrumentos das TI ou nem sequer dispõem das competências necessárias, e 
que os interessados devem, por conseguinte, beneficiar de assistência e formação 
devidamente adaptadas, disponíveis em toda a União, para os ajudar a desenvolver as suas 
competências digitais e, assim, explorar plenamente os benefícios dos serviços de saúde 
em linha, sem aumentar as desigualdades sociais ou territoriais; 

4. Salienta a necessidade de garantir apoio adequado às PME, de molde a garantir a 
igualdade de condições no setor de saúde em linha e aumentar o acesso das PME ao 
mercado neste setor;

5. Sublinha a importância de preservar uma dimensão humana na área da saúde, 
especialmente no contexto do envelhecimento da população e da dificuldade reiterada e 
consequente em distinguir o aspeto médico do aspeto social;

6. Realça que a confiança dos cidadãos é indispensável aos serviços saúde em linha, tanto à 
escala nacional, como transfronteiras; enfatiza a necessidade de cumprir as regras em 
matéria de proteção de dados pessoais, uma vez que tal constitui um pré-requisito 
essencial para a proteção dos cidadãos, para a confiança dos pacientes nos serviços de 
saúde em linha e para o bom funcionamento e a utilização acrescida da comunicação 
eletrónica no setor da saúde;

7. Exorta a Comissão a publicar um relatório anual sobre os progressos da aplicação do 
Plano de Ação para a saúde em linha nos diferentes Estados-Membros, mostrando como 
esta ferramenta tem sido modificada de forma inovadora, para proporcionar aos cidadãos 
sistemas de saúde eficientes e, consequentemente, definir indicadores eficazes para medir 
o sucesso e o impacto das ações planeadas.


