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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar denna handlingsplan för e-hälsa 2012–2020, där den 
tidigare handlingsplanen uppdateras genom att det införs ytterligare åtgärder, framför allt 
för att göra hälsotjänsterna bättre tillgängliga och tillförsäkra unionsmedborgarna ökad 
jämlikhet.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att lansera en studie om de rättsliga 
aspekterna på e-hälsotjänster. Parlamentet betonar dock att det måste vidtas effektiva 
åtgärder inom områdena ersättning, ansvar och uppgiftsskydd.

3. Europaparlamentet betonar att inte alla medborgare och yrkesverksamma på hälsoområdet 
har möjlighet att använda IT-verktyg och att lämpligt anpassad hjälp och utbildning därför 
bör erbjudas dem som behöver det, inom hela unionen, så att de berörda personerna får 
hjälp att utveckla sin digitala kompetens och således kan dra full nytta av e-hälsotjänster, 
utan att den sociala eller territoriella ojämlikheten ökar. 

4. Europaparlamentet framhåller att de små och medelstora företagen måste garanteras 
lämpligt stöd för att det ska råda likvärdiga verksamhetsförutsättningar inom hela sektorn 
för e-hälsa och för att de små och medelstora företagen ska få ökat tillträde till marknaden 
där.

5. Europaparlamentet betonar att hälso- och sjukvården måste få ha kvar sin mänskliga 
dimension, särskilt i en situation där genomsnittsåldern bland befolkningen ökar, så att det 
ofta blir svårt att skilja medicinsk verksamhet från social verksamhet. 

6. Europaparlamentet betonar att medborgarnas förtroende är oumbärligt för såväl inhemska 
som gränsöverskridande e-hälsotjänster. Parlamentet framhåller att reglerna för skydd av 
personuppgifter måste följas, eftersom detta är en viktig förutsättning för att medborgarna 
ska få skydd, för att patienterna ska få förtroende för e-hälsotjänster och för att de 
elektroniska kommunikationerna inom hälsosektorn ska fungera ordentligt och tas i ökat 
bruk.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra en årlig översikt av 
framstegen med genomförandet av handlingsplanen för e-hälsa i de enskilda 
medlemsstaterna, av vilken det ska framgå vilka innovativa ändringar som gjorts i detta 
verktyg för att medborgarna ska få effektiva system för hälso- och sjukvård, och, utgående 
från detta, fastställa effektiva indikatorer för att mäta hur man lyckats med de åtgärder 
som planerats och vilken inverkan de haft.


