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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja akcijski načrt za e-zdravje za obdobje 2012–2020, ki z uvedbo nadaljnjih 
ukrepov nadgrajuje prejšnji akcijski načrt, zlasti kar zadeva izboljšanje dostopa do 
zdravstvenih storitev in zagotavljanje večje enakosti med evropskimi državljani;

2. pozdravlja namero Komisije, da izvede študijo o pravnih vidikih storitev e-zdravstva; 
hkrati poudarja, da je treba zagotoviti učinkovite ukrepe v zvezi s povračilom stroškov, 
odgovornostjo in varstvom podatkov;

3. poudarja, da nimajo vsi državljani in zdravstveni delavci možnost uporabljati orodja 
informacijske tehnologije ali za to potrebnih spretnosti, in da bi zainteresiranim osebam 
zato bilo treba zagotoviti podporo in usposabljanje, ki bi bila prilagojena njihovim 
potrebam in na voljo po vsej Uniji, ter jim tako omogočiti, da razvijejo svoje digitalne 
spretnosti in tako v celoti izkoristijo prednosti storitev e-zdravja, hkrati pa zagotoviti, da 
se socialne ali teritorialne neenakosti ne povečajo; 

4. poudarja, da je treba malim in srednjim podjetjem zagotoviti ustrezno podporo, da se 
zagotovijo enaki konkurenčni pogoji na področju e-zdravja in izboljša dostop malih in 
srednjih podjetij do trga na tem področju;

5. poudarja pomen ohranjanja človeške razsežnosti v zdravstvu, zlasti ob upoštevanju 
starajočega se prebivalstva in s tem povezanimi težavami z razlikovanjem med 
zdravstvenim in socialnim vidikom;

6. poudarja, da je zaupanje državljanov v domače, pa tudi čezmejne, storitve e-zdravja 
ključnega pomena; poudarja, da je treba spoštovati pravila o varstvu osebnih podatkov, saj 
je to temeljni pogoj za varstvo državljanov, zaupanje pacientov v storitve e-zdravja in za 
pravilno delovanje in večjo uporabo elektronskih komunikacij v zdravstvenem sektorju;

7. poziva Komisijo, naj objavi letni pregled napredka pri izvajanju akcijskega načrta za e-
zdravje v posameznih državah članicah, da ponazori, kako je bilo to orodje inovativno 
spremenjeno, da bi državljanom zagotovilo učinkovite sisteme zdravstvenega varstva, in v 
skladu s tem določi učinkovite kazalnike za merjenje uspešnosti in učinka načrtovanih 
ukrepov.


