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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu,
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută Planul de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020, care actualizează planul de acțiune 
anterior prin stabilirea unor acțiuni suplimentare, în special în ceea ce privește 
îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate și asigurarea într-o mai mare măsură a 
egalității între cetățenii europeni;

2. salută intenția Comisiei de a lansa un studiu privind aspectele juridice ale serviciilor de e-
sănătate; subliniază, totuși, necesitatea de a se lua măsuri eficiente în privința rambursării, 
a responsabilității și a protecției datelor cu caracter personal;

3. subliniază că nu toți cetățenii și nu toate persoanele care lucrează în domeniul sănătății au 
posibilitatea de a utiliza instrumentele de IT sau competențele necesare pentru aceasta și 
că, prin urmare, persoanelor interesate ar trebui să li se ofere o asistență și o formare 
adaptată nevoilor lor și disponibilă în întreaga Uniune pentru a le ajuta să își dezvolte 
competențele informatice, beneficiind astfel pe deplin de avantajele serviciilor de e-
sănătate, fără a accentua însă inegalitățile sociale sau teritoriale; 

4. subliniază necesitatea de a se garanta un sprijin adecvat IMM-urilor pentru a se asigura 
condiții egale în sectorul e-sănătății și pentru a se stimula accesul pe piață al IMM-urilor 
în acest domeniu;

5. subliniază importanța păstrării unei dimensiuni umane în domeniul sănătății, în special în 
contextul îmbătrânirii populației și, ca urmare a acestui fapt, al dificultății de a separa 
acțiunile medicale de cele sociale;

6. subliniază faptul că încrederea cetățenilor este esențială pentru funcționarea serviciilor de 
e-sănătate naționale și transfrontaliere; subliniază necesitatea de a se respecta normele 
referitoare la protecția datelor cu caracter personal, aceasta fiind o condiție prealabilă 
esențială pentru asigurarea protecției cetățenilor și a încrederii pacienților în serviciile de 
e-sănătate, precum și pentru buna funcționare și utilizarea sporită a comunicațiilor 
electronice în domeniul sănătății;

7. îndeamnă Comisia să publice o analiză anuală a progreselor realizate la punerea în 
aplicare a Planului de acțiune privind e-sănătatea în fiecare stat membru, precizând 
modalitățile în care acest instrument a fost modificat în mod inovator pentru a oferi 
cetățenilor sisteme de asistență medicală eficiente și, în funcție de acestea, să stabilească 
indicatori pentru măsurarea succesului și impactului acțiunilor planificate.


