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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 
Comisiei privind modalităţile de a face posibilă transformarea serviciilor de sănătate şi 
de asistenţă în cadrul pieţei unice digitale [COM (2018) 233 final].

Comisia ia notă cu satisfacţie de faptul că, în opinia sa, Camera Deputaţilor 
împărtăşeşte punctul de vedere conform căruia este necesar să se acţioneze la nivelul 
Uniunii pentru a sprijini transformarea digitală a serviciilor de sănătate şi de asistenţă.

Comisia salută recomandările Camerei Deputaţilor cu privire la utilizarea responsabilă 
a datelor pentru încurajarea unui stil de viaţă sănătos, crearea unor mecanisme care să 
asigure securitatea şi siguranţa serviciilor de asistenţă medicală, precum şi sprijinirea 
echilibrată a statelor membre prin intermediul asistenţei tehnice. în paralel cu 
promovarea de soluţii tehnice, cum ar fi specificaţiile tehnice privind un format 
european de schimb electronic de dosare medicale, Comisia sprijină schimbul de 
practici inovatoare şi de cele mai bune practici, consolidarea capacităţilor şi acordarea 
de asistenţă tehnică autorităţilor din domeniul sănătăţii şi al asistenţei. Comisia 
intenţionează să mobilizeze, în cadrul actualelor şi viitoarelor cadre financiare, fonduri 
pentru dezvoltarea în continuare a infrastructurii de servicii digitale de e-sănătate şi 
sprijinirea colaborării între statele membre şi între regiuni în ceea ce priveşte schimbul 
transfrontalier de date medicale.

Comisia acordă atenţia cuvenită preocupărilor exprimate de Camera Deputaţilor în ceea 
ce priveşte riscurile potenţiale pe care le implică transformarea digitală a serviciilor de 
sănătate şi de asistenţă, în special în ceea ce priveşte utilizarea şi protecţia datelor 
medicale, efectele negative ale digitalizării inegale (decalaj digital, discriminare,
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polarizare socială) şi provocările generate de creşterea automatizării în sectorul 
sănătăţii şi al asistenţei. Comisia promovează dobândirea de cunoştinţe şi competenţe 
digitale de către cetăţeni, pacienţi şi profesioniştii din domeniul sănătăţii şi al asistenţei 
pentru a maximiza beneficiile soluţiilor digitale şi pentru a permite tuturor cetăţenilor să 
aibă grijă de sănătatea lor.

Comisia speră că aceste precizări răspund aspectelor evidenţiate de Camera Deputaţilor 
şi aşteaptă cu interes continuarea în viitor a dialogului politic.

Cu deosebită consideraţie,

Pierre Moscovici 
Membru al Comisiei
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