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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o akcijskem načrtu za e-zdravje za obdobje 2012–2020: Inovativno zdravstveno varstvo 
za 21. stoletje
(2013/2061(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. decembra 2012 o akcijskem načrtu za e-
zdravje za obdobje 2012–2020: Inovativno zdravstveno varstvo za 21. stoletje 
(COM(2012)0736),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. aprila 2004 z naslovom E-zdravje: izboljšanje 
zdravstvenega varstva za evropske državljane: akcijski načrt za evropsko območje e-
zdravja (COM(2004)0356),

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 2. julija 2008 o čezmejni medobratovalnosti 
sistemov za vodenje elektronskih zdravstvenih zapisov (2008/594/ES),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 4. novembra 2008 o koristih telemedicine za 
paciente, zdravstvene sisteme in družbo (COM(2008)0689),

– ob upoštevanju Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 
2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu,

– ob upoštevanju raziskave EU z naslovom „European countries on their journey towards 
national eHealth infrastructures“ (Evropske države na poti k nacionalni infrastrukturi za e-
zdravje),

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za regionalni razvoj in Odbora za 
pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2013),

A. ker je dostop do kakovostnega zdravstvenega varstva mednarodno priznana temeljna 
pravica;

B. ker člen 168 Pogodbe določa, da je dejavnost Unije, ki dopolnjuje nacionalne politike, 
usmerjena k izboljševanju javnega zdravja, preprečevanju bolezni pri ljudeh in 
odpravljanju vzrokov, ki ogrožajo telesno in duševno zdravje;

C. ker zato dejavnost Evropske unije na področju e-zdravja obsega pomoč državam članicam 
pri usklajevanju prizadevanj v zvezi s tem in podporo njihovim dejavnostim na področjih, 
kjer lahko posredovanje EU prispeva dodano vrednost;

D. ker se organizacijski in kulturni vidiki zagotavljanja zdravstvenega varstva med državami 
članicami razlikujejo;
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E. ker se povečuje mobilnost državljanov znotraj zdravstvenega sistema v njihovi domovini 
in tudi možnosti zdravljenja zunaj države stalnega prebivališča;

F. ker je za paciente koristno, da se po nepotrebnem ne ponavljajo klinične preiskave, katerih 
izidi so že zbrani v njihovih zdravstvenih kartotekah in so na voljo strokovnjakom, ki bi 
jih lahko obravnavali na različnih krajih;

G. ker so IKT dovolj dozorele za uporabo v sistemih e-zdravja in ker imajo nekatere države 
članice EU s tem zadovoljive izkušnje;

H. ker je potrebno sodelovanje tehnikov s področja IKT, potrošnikov, zdravstvenih delavcev 
na splošno in še posebej zdravnikov ter javnih organov zdravstvenega sektorja;

I. ker morajo biti pravni vidiki in varstvo podatkov prednostna naloga;

J. ker je za zagotovitev učinkovitosti sistema potrebna enotnost tehnologije sistema v 
različnih državah članicah;

K. ker morajo biti zdravstveni delavci deležni vseživljenjskega usposabljanja za uporabo 
IKT, ki se uporablja v zdravstvenem sistemu;

L. ker so podatkovne zbirke, njihove lokacije in hranjenje pomembne;

1. pozdravlja sporočilo Komisije o akcijskem načrtu za e-zdravje za obdobje 2012–2020: 
Inovativno zdravstveno varstvo za 21. stoletje in Komisijo poziva k nadaljevanju dela za 
široko sprejetje e-zdravja po vsej EU;

2. priporoča sprejetje potrebnih ukrepov, da se vsem državljanom EU v enaki meri 
zagotovita dostopnost in uporaba storitev e-zdravja in da to ne bi predstavljalo razloga za 
socialne razlike;

3. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju svoje politike še naprej sodeluje z zdravstvenimi 
delavci, organizacijami pacientov in pristojnimi upravami držav članic;

4. poziva Komisijo, naj predstavi zakonodajne predloge, ki bodo odpravili obstoječe pravne 
vrzeli, za učinkovito uporabo sistema na evropski ravni;

5. poudarja potrebo zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev po posebnem usposabljanju 
o e-zdravju;

6. priporoča, da se mnenja zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev ter organizacij 
pacientov upoštevajo ne le pri razvijanju elektronskih aplikacij, temveč tudi pri 
vrednotenju in spremljanju teh aplikacij;

7. poziva države članice in Komisijo, naj začnejo s kampanjami za ozaveščanje in 
izobraževanje o e-zdravju za državljane. Te kampanje morajo biti prilagojene socialni 
skupini, ki so ji namenjene, saj sta obveščenost in dejavno sodelovanje državljanov 
ključna dejavnika za neovirano delovanje novih modelov zdravstvenih storitev;

8. poziva države članice, naj svoje izkušnje, znanje in dobre prakse izmenjujejo med seboj in 



PR\1001893SL.doc 5/6 PE516.917v01-00

SL

s Komisijo, da bi dosegli večjo učinkovitost sistemov e-zdravja;

9. spodbuja države članice, naj nadaljujejo s sodelovanjem na področju e-zdravja in ga še 
okrepijo, tako na nacionalni in regionalni kot čezmejni ravni, da bodo lahko naprednejše 
države svoje znanje posredovale manj izkušenim;

10. spodbuja Komisijo in države članice, naj nadaljujejo delo v okviru pilotnih projektov, kot 
je projekt epSOS, da bi zagotovili interoperabilnost na evropski ravni;

11. spodbuja Komisijo in države članice, naj si še naprej prizadevajo za izvajanje člena 14 
Direktive 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem 
varstvu, s katerim je bila vzpostavljena mreža e-zdravja;

12. spodbuja Komisijo in države članice, naj si skupaj prizadevajo za opredelitev orodij in 
modelov e-zdravja, ki bodo lahko podprli izvajanje ali uporabo člena 12 Direktive 
2011/24/EU, ki obravnava razvoj evropskih referenčnih mrež;

13.  poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo zakonodajo o pravnih vidikih in vidikih 
varstva podatkov v zvezi z e-zdravjem;

14. opozarja na potrebo po mednarodnih standardih za modeliranje in izmenjavo informacij;

15. poudarja potrebo po doseganju tehnične standardizacije in interoperabilnosti evropskih 
zdravstvenih sistemov;

16. poudarja, da je treba okrepiti raziskovanje sistemov e-zdravja, pri čemer stroški raziskav 
ne smejo neposredno vplivati na ceno storitev;

17. poziva, naj razvoja orodij za e-zdravje ne vodijo samo tehnološki in ekonomski interesi, 
temveč naj temelji na učinkovitosti in uporabnosti orodij, glavni cilj razvoja pa naj bodo 
koristi pacientov;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, Odboru regij 
ter državam članicam.
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OBRAZLOŽITEV

E-zdravje je sredstvo za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti zdravstvenega varstva v 21. 
stoletju ter povečanje njegove univerzalnosti.

Potencialni trg e-zdravja je trden. Svetovni trg telemedicine je z 9,8 milijarde USD, kolikor je 
znašal leta 2010, leta 2011 narasel na 11,6 milijarde USD in naj bi se do leta 2016 povečal na 
27,3 milijarde USD, kar je enako 18,6-odstotni letni rasti.

Čeprav je dostop do kakovostnega zdravstvenega varstva priznana temeljna pravica, se 
morajo danes zdravstveni sistemi EU soočati z velikimi izzivi zaradi povečanega 
povpraševanja po zdravstvenih storitvah kot posledice staranja prebivalstva, vpliva kroničnih 
bolezni, mobilnosti pacientov in zdravstvenih delavcev, pričakovanj državljanov, kar zadeva 
kakovost zdravstvenega varstva, ter vedno bolj omejenih proračunov za zdravstveno varstvo.

E-zdravje je lahko del rešitve teh problemov kot sredstvo za izboljšanje dostopnosti 
zdravstvenih storitev za ljudi, ki prebivajo na oddaljenih ali redko poseljenih območjih, 
izboljšanje delovnih pogojev, skrajšanje čakalnih vrst in kar je najpomembnejše: pripomore 
lahko k varni, učinkoviti in kakovostni zdravstveni oskrbi.

Toda za dosego teh ciljev je potrebno medsebojno sodelovanje ponudnikov zdravstvenih 
storitev onstran omejitev njihovih pristojnosti in prek jezikovnih meja, da bi zagotovili 
kakovostne storitve, osredotočene na varnost pacientov; v ta namen je treba izpeljati tehnično 
standardizacijo, doseči interoperabilnost zdravstvenih sistemov in na ravni EU opredeliti 
načrte certificiranja in avtentikacije. 

Da bi državljani in zdravstveni delavci zaupali in verjeli v koristi aplikacij e-zdravja, jim je 
treba zagotoviti pravno varnost. Varstvo podatkov, zaupnost, zasebnost in odgovornost so 
nekatera izmed vprašanj, ki jih je treba razrešiti, če želimo storitve e-zdravja uspešno uvajati.

Bistveno je, da države članice svoje izkušnje, znanje in dobre prakse izmenjujejo med seboj in 
jih delijo s Komisijo, da bi tako dosegli večjo učinkovitost sistemov e-zdravja. Zaželeno je, da 
bi e-zdravje v prihodnosti postalo učinkovita resničnost. K temu lahko prispevajo države 
članice, ki so na tem področju orale ledino, tako da svoje znanje in izkušnje delijo z ostalimi. 

Odločilnega pomena je, da se mnenja zdravnikov in zdravstvenih delavcev ter organizacij 
pacientov upoštevajo pred začetkom razvijanja zdravstvenih aplikacij in tudi pozneje. Prav 
oni jih bodo uporabljali, zato morajo biti ne le prepričani o njihovi koristnosti, ampak jih 
morajo tudi znati uporabljati, tako javni kot zasebni sektor pa morata zagotoviti vse potrebne 
informacije na način, da so te jasne in prilagojene sektorju, kateremu so namenjene.

Nenazadnje je najbolj bistveno, da se pri razvijanju projektov v prvi vrsti upoštevajo interesi 
pacientov, kar je vsekakor naš glavni cilj: izboljšanje kakovosti zdravstvenega varstva 
državljanov EU, ne da bi pri tem zanemarili kulturne razlike na področju zdravstvene oskrbe 
med državami članicami EU.


