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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. víta tento akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020, ktorým sa 
aktualizuje predošlý akčný plán tým, že sa zavádzajú ďalšie opatrenia, najmä pokiaľ ide 
o zlepšenie prístupu k zdravotníckym službám a o zabezpečenie väčšej rovnoprávnosti 
medzi európskymi občanmi;

2. víta zámer Komisie iniciovať štúdiu týkajúcu sa právnych aspektov služieb elektronického 
zdravotníctva; zdôrazňuje však, že je potrebné prijať účinné opatrenia týkajúce sa náhrady 
výdavkov, zodpovednosti a ochrany údajov;

3. zdôrazňuje, že nie všetci občania a zdravotníci majú príležitosť využívať nástroje IT alebo 
potrebné zručnosti a že tým, ktorým sa to týka, by mala byť ponúknutá pomoc vhodne 
prispôsobená ich potrebám a školenia, ktoré by boli dostupné v celej EÚ a pomôžu im 
rozvíjať ich zručnosti v používaní digitálnych technológií, a tak v plnej miere využívať 
výhody služieb elektronického zdravotníctva bez toho, aby sa zvyšovali sociálne alebo 
územné rozdiely; 

4. zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť primeranú podporu MSP s cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky v odvetví elektronického zdravotníctva a posilniť prístup MSP na trh v tejto 
oblasti;

5. zdôrazňuje, že je dôležité zachovať v zdravotníctve ľudský rozmer, najmä v súvislosti so 
starnutím obyvateľstva, s čím súvisí skutočnosť, že je často ťažké odlíšiť zdravotnícku 
stránku od sociálnej;

6. zdôrazňuje, že dôvera občanov je nevyhnutná pre domáce aj cezhraničné služby 
elektronického zdravotníctva; zdôrazňuje potrebu dodržiavať pravidlá ochrany osobných 
údajov, pretože je to základným predpokladom pre ochranu občanov, dôveru pacientov 
v služby elektronického zdravotníctva a riadne fungovanie a intenzívnejšie využívanie 
elektronických komunikácii v zdravotníctve;

7. vyzýva Komisiu, aby uverejnila výročnú revíziu o pokroku vo vykonávaní akčného plánu 
elektronického zdravotníctva, ktorý bol dosiahnutý v jednotlivých členských štátoch, 
v ktorom preukáže, akým spôsobom bol tento nástroj inovatívne upravený, aby mohol 
občanom zabezpečiť účinné systémy zdravotnej starostlivosti, a v súlade s tým, aby 
ustanovila účinné ukazovatele na meranie úspešnosti a dosahu plánovaných činností.


