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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par E-veselības rīcības plānu 2012.–2020. gadam — inovatīva veselības aprūpe 
21. gadsimtam
(2013/2061(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 6. decembra paziņojumu par E-veselības rīcības plānu 
2012.–2020. gadam — inovatīva veselības aprūpe 21. gadsimtam (COM(2012)0736),

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 6. aprīļa paziņojumu par e-veselību — labāka veselības 
aprūpe Eiropas pilsoņiem: rīcības plāns Eiropas e-veselības jomā (COM(2004)0356),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 2. jūlija Ieteikumu par elektronisko veselības karšu 
sistēmu pārrobežu sadarbspēju (2008/594/EK),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 4. novembra paziņojumu par telemedicīnu pacientu, 
veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības labā (COM(2008)0689),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Direktīvu 2011/24/ES 
par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē,

– ņemot vērā ES pētījumu „Eiropas valstis ceļā uz valsts e-veselības infrastruktūrām”,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Reģionālās attīstības komitejas un 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

A. tā kā kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība uzskatāma par vienu no starptautiski 
atzītām pamattiesībām;

B. tā kā Līguma 168. pantā noteikts, ka Eiropas Savienības rīcība, kas papildina valstu 
politiku, ir vērsta uz to, lai uzlabotu iedzīvotāju veselību, veiktu slimību profilaksi un 
novērstu draudus fiziskajai un garīgajai veselībai;

C. tā kā Eiropas Savienības rīcība e-veselības jomā tāpēc ietver palīdzību dalībvalstu 
centienu saskaņošanā šajā jautājumā un atbalsta sniegšanu dalībvalstu rīcībai jomās, kurās 
to iesaistīšanās var radīt pievienoto vērtību;

D. tā kā ar veselības aprūpes nodrošināšanu saistītās organizatoriskās un kultūras pieejas 
dažādās dalībvalstīs atšķiras;

E. tā kā ir palielinājusies iedzīvotāju mobilitāte savas valsts veselības aprūpes sistēmā, kā arī 
iespēja, ka viņi izmantos medicīnisko aprūpi ārpus savas mītnes zemes;

F. tā kā pabalstu dēļ pacientiem nevajadzīgi jāatkārto klīniskie izmeklējumi, kuru rezultāti 
jau apkopoti medicīniskajos izrakstos un pieejami speciālistiem, kas tos var aplūkot 
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dažādās vietās;

G. tā kā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) jau ir pietiekami attīstītas, lai tās 
piemērotu e-veselības sistēmām, un tā kā vairākās ES dalībvalstīs ir novērota pozitīva 
pieredze;

H. tā kā ir nepieciešama sadarbība starp IKT tehniķiem, patērētājiem, veselības aprūpes 
jomas speciālistiem kopumā un jo īpaši ārstiem, kā arī valsts veselības aprūpes iestādēm;

I. tā kā tiesiskie aspekti un datu aizsardzības aspekti ir uzskatāmi par prioritāti;

J. tā kā dažādās dalībvalstīs ir nepieciešams saskaņot visas sistēmas tehnoloģijas, lai 
nodrošinātu efektivitāti;

K. tā kā veselības aprūpes jomas speciālistiem ir jāiegūst tālākizglītība attiecībā uz veselības 
aprūpes sistēmai piemērojamo IKT izmantošanu;

L. tā kā datubāzēm, to atrašanās vietai un aizsardzībai ir būtiska nozīme,

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par E-veselības rīcības plānu 2012.–2020. gadam —
inovatīva veselības aprūpe 21. gadsimtam un aicina to turpināt darbu, lai panāktu e-
veselības vispārēju pieņemšanu visā ES;

2. iesaka veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka e-veselības pakalpojumu 
pieejamība un izmantošana dod vienādu labumu visiem ES iedzīvotājiem un neizraisa 
sociālo nevienlīdzību;

3. mudina Komisiju turpināt sadarbību gan ar veselības aprūpes jomas speciālistiem, gan ar 
pacientu organizācijām un dalībvalstu kompetentajām iestādēm saistībā ar politikas 
nostādņu izstrādi;

4. mudina Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus, ar ko labo tiesiskās nepilnības, kuras 
pašlaik pastāv attiecībā uz sistēmas efektīvu piemērošanu Eiropas mērogā;

5. uzsver ārstu un pārējo veselības aprūpes jomas speciālistu nepieciešamību iegūt īpašu 
apmācību saistībā ar e-veselību;

6. ierosina, ka gan ārstu un pārējo veselības aprūpes jomas speciālistu, gan pacientu 
apvienību viedoklis jāņem vērā ne vien elektronisko lietojumprogrammu izstrādē, bet arī 
to izvērtēšanā un pārraudzībā;

7. prasa dalībvalstīm un Komisijai, lai tās īsteno iedzīvotājiem paredzētas informētības un 
izglītības kampaņas attiecībā uz e-veselību. Šīs kampaņas būs jāpielāgo atbilstīgi 
paredzētajai sociālajai grupai, jo iedzīvotāju informēšana un to aktīva līdzdalība ir 
galvenie faktori jauno veselības aprūpes pakalpojumu modeļu veiksmīgai izstrādei;

8. prasa dalībvalstīm, lai tās īsteno pieredzes, zināšanu un labas prakses apmaiņu, 
sadarbojoties savā starpā un ar Komisiju, ar mērķi tādējādi nodrošināt lielāku e-veselības 
sistēmu efektivitāti;
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9. aicina dalībvalstis turpināt un stiprināt sadarbību e-veselības jomā gan valstu un reģionālā, 
gan starptautiskā mērogā tā, lai attīstītākās valstis varētu nodot zināšanas mazāk 
pieredzējušām valstīm;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt darbu tādos izmēģinājuma projektos kā projektā 
„epSOS”, lai nodrošinātu sadarbspēju Eiropas mērogā;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt darbu, lai īstenotu Direktīvas 2011/24/ES par 
pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē 14. pantu, ar ko izveido e-
veselības tīklu;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis strādāt kopā, lai noteiktu ar e-veselību saistītus 
instrumentus un modeļus, ar ko var atbalstīt Direktīvas 2011/24/ES 12. panta, kurš vērsts 
uz Eiropas references tīklu attīstību, īstenošanu vai attīstību;

13.  mudina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt tiesību aktus par tiesiskajiem aspektiem un datu 
aizsardzības aspektiem saistībā ar e-veselību;

14. norāda, ka ir jāizmanto starptautiskie standarti gan informācijas modelēšanā, gan tās 
apmaiņā;

15. uzsver nepieciešamību nodrošināt Eiropas veselības aprūpes sistēmu tehnisko 
standartizāciju un sadarbspēju;

16. uzsver nepieciešamību pastiprināt e-veselības sistēmu izpēti, taču tam jānotiek tā, lai 
izpētes izmaksām nebūtu tiešas ietekmes uz pakalpojuma izmaksām;

17. prasa, lai ar e-veselību saistīto instrumentu izstrāde nebūtu saistīta tikai ar 
tehnoloģiskajām vai ekonomiskajām interesēm, bet lai tās pamatā būtu šo instrumentu 
efektivitāte un lietderība un lai galvenais instrumentu izstrādes mērķis būtu pacientu 
intereses;

18. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Reģionu komitejai un 
dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

E-veselība ir līdzeklis veselības aprūpes kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai 21. gadsimtā, 
kā arī visuniversālākais veids tā paveikšanai.

Potenciālais e-veselības tirgus ir stabils. Turklāt telemedicīnas globālā tirgus apgrozījums no 
9,8 miljardiem dolāru 2010. gadā ir palielinājies līdz 11,6 miljardiem dolāru 2011. gadā, un 
paredzams, ka tas turpinās palielināties, sasniedzot 27,3 miljardus dolāru 2016. gadā, kas gadā 
kopā veido 18,6 % pieaugumu.

Lai gan kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība ir viena no atzītajām pamattiesībām, ar 
sabiedrības novecošanu saistīto veselības aprūpes pakalpojumu pieprasījuma pieauguma, 
hronisko slimību ietekmes, pacientu un veselības aprūpes jomas speciālistu mobilitātes, kā arī 
ar veselības aprūpes kvalitāti saistīto iedzīvotāju vēlmju pieauguma un arvien mazākā 
veselības nozares budžeta dēļ ES veselības aprūpes sistēmām pašlaik jāsaskaras ar nopietnām 
problēmām.

E-veselība var būt daļa no šo problēmu risinājuma kā līdzeklis tādu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, kas paredzēti attālās vai mazapdzīvotās teritorijās 
dzīvojošām personām, darba apstākļu uzlabošanai, gaidīšanas periodu samazināšanai un — jo 
īpaši — drošas, efektīvas un kvalitatīvas veselības aprūpes iegūšanas atbalstam.

Tomēr šo mērķu sasniegšanai nepieciešama veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju 
savstarpēja sadarbība, pārsniedzot kompetences un valodu ierobežojumus, ar mērķi nodrošināt 
kvalitatīvus pakalpojumus, kas vērsti uz pacientu drošību; ādēļ nepieciešams nodrošināt 
tehnisko standartizāciju, Eiropas veselības aprūpes sistēmu sadarbspēju un sertifikācijas un 
autentifikācijas shēmu noteikšanu ES mērogā. 

Lai iedzīvotāji un veselības aprūpes jomas speciālisti uzticētos un ticētu e-veselības 
lietojumprogrammu lietderībai, nepieciešams nodrošināt juridisko noteiktību. Datu 
aizsardzība, konfidencialitāte, privātums vai atbildība ir daži no jautājumiem, kas jārisina, lai 
e-veselības pakalpojumu ieviešana būtu veiksmīga.

Ir svarīgi, lai dalībvalstu starpā notiktu zināšanu, pieredzes un labas prakses apmaiņa, tām 
sadarbojoties savā starpā un ar Komisiju, lai sasniegtu lielāku e-veselības sistēmu efektivitāti; 
vēlams, lai e-veselība nākotnē kļūtu par faktisku realitāti. To var veicināt apstākļi, kad valstis, 
kas pirmās sākušas darboties šajā jomā, nodod savas zināšanas pārējām valstīm. 

Ir svarīgi, lai ārstu un veselības aprūpes jomas speciālistu, kā arī pacientu apvienību viedoklis 
tiktu ņemts vērā pirms un pēc šo veselības aprūpes lietojumprogrammu izstrādes. Tieši viņi 
būs tie, kas tās izmantos, tādēļ viņiem ne vien jābūt pārliecinātiem par to lietderību, bet arī 
jāprot tās lietot; gan valsts, gan privātajā sektorā jānodrošina visa nepieciešamā informācija, 
skaidri pielāgojot to nozarei, uz kuru tā vērsta.

Visbeidzot, vissvarīgākais ir šo projektu izstrādes laikā noteikti ņemt vērā pacientu intereses, 
kas galu galā ir galvenais mērķis, t. i., uzlabot ES iedzīvotājiem sniegtās palīdzības kvalitāti,
neaizmirstot par ES dalībvalstu kultūras atšķirībām veselības aprūpes jomā.


