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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om handlingsplan for e-sundhed 2012-2020 
(COM(2012)0736) og mener, at den indeholder et vigtigt sæt retningslinjer til nationale, 
regionale og lokale institutioner om, hvordan sundhedssystemerne i EU kan gøres 
bæredygtige, samtidig med at der sikres adgang for alle til tjenesteydelserne, og hvordan 
sundhedssystemerne kan forberedes på nutidens udfordringer, som omfatter en aldrende 
befolkning, unges udvandring fra landdistrikterne, en større forekomst af kroniske 
sygdomme, behovet for at yde passende pleje til patienter med en eller anden form for 
handicap, behovet for at bevare en menneskelig dimension inden for sundhedspleje, de 
voksende problemer med at holde lægevidenskabelige og sociale spørgsmål adskilt, det 
voksende antal patienter i bevægelse, en stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser af 
høj kvalitet og specialiserede tjenesteydelser, behovet for en mere effektiv anvendelse af 
de stadig færre ressourcer, begrænsning af bureaukrati og korruption og skabelse af 
tilgængelige og stabile markedsforhold for at fremme innovation, beskæftigelse, social 
udvikling og retfærdighed;

2. mener, at Den Europæiske Union og medlemsstaterne i betragtning af både indvirkningen 
af demografiske ændringer og faldet i antallet af ansatte i sundhedssektoren skal vedtage 
større strukturreformer med henblik på at gøre sundhedssystemernes bæredygtige og sikre 
offentlig adgang til tjenesteydelser af høj kvalitet i alle EU-regioner uden undtagelse;

3. mener, at e-sundhed som supplement til traditionelle sundhedsydelser giver store 
muligheder med hensyn til at forbedre tilgængeligheden og fleksibiliteten af samt 
standarden for levering af bæredygtig sundhedspleje og bæredygtige sundhedsydelser og 
sundhedssystemer på nationalt og grænseoverskridende niveau af høj kvalitet for alle EU-
borgere på lige fod, uanset hvor de befinder sig og uanset statsborgerskab, indkomst, 
social status, handicap eller alder; understreger, at patienters e-sundhedsfærdigheder, 
patienters og sundhedspersonalets digitale færdigheder, navnlig for så vidt angår 
databeskyttelse, som er af afgørende betydning for at skabe tillid blandt alle parter og 
indarbejde ikt på en mere effektiv måde i sundhedssektoren, bredbåndsadgangen og 
adgangen til brugervenlige ikt-værktøjer for e-sundhed er yderst vigtige for at fremme 
social og territorial samhørighed, forbedre de måder, hvorpå behandling, kvalitet og 
sikkerhed tilrettelægges inden for både behandling og pleje, fjerne uligheder på 
sundhedsområdet, sikre patienters sikkerhed og overvågning og give adgang til 
forebyggende sundhedsforanstaltninger og lægerådgivning i afsides beliggende, 
tyndtbefolkede eller på anden måde ugunstigt stillede regioner; mener, at lokale og 
regionale myndigheder i denne henseende har en afgørende rolle med hensyn til at 
udbrede oplysninger om fordele og muligheder ved e-sundhed, lette digitalisering, 
tilrettelægge undervisning og afholde løbende uddannelseskurser på grundlag af lokale 
samfunds behov og inddrage civilsamfundsorganisationer og frivillige, som tilfører 
merværdi ved at bidrage til social samhørighed;

4. mener, at Kommissionen skal lette anvendelsen af EU's strukturfonde for at etablere e-
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sundhedsinfrastruktur i EU og samtidig udarbejde retningslinjer for disse systemers 
interoperabilitet på EU-plan;

5. understreger behovet for at yde tilstrækkelig støtte til SMV'er i forbindelse med e-sundhed 
med henblik på at garantere dem lige adgang til markedet i en social markedsøkonomi i 
udvikling og sikre, at de bidrager til social og territorial samhørighed; 

6. mener, at e-sundhed trods alle sine ufuldkommenheder har et stort potentiale og kan være 
til nytte for den brede offentlighed, patienter, sundhedspersonale og selve myndighederne;

7. mener, det er vigtigt at tilvejebringe de redskaber, der er nødvendige for at udnytte 
offentlige realtids-data med henblik på at få en bedre forståelse af forholdet mellem 
fordele og risici, forudsige uønskede hændelser og forbedre effektiviteten af medicinsk 
teknologivurdering;

8. understreger behovet for en vedholdende indsats med hensyn til samhørighedspolitik og 
regionale politikker for at fjerne regionale forskelle, navnlig med hensyn til adgangen til 
ikt-tjenester;

9. påpeger, at effektive sundhedsydelser er et vigtigt redskab for regional udvikling og 
konkurrenceevne; bemærker, at sundhedspolitikken i mange medlemsstater i varierende 
omfang henhører under de regionale og lokale myndigheders ansvar, og glæder sig over 
deres aktive deltagelse i udformningen og gennemførelsen af e-sundhedsprojektet; 
opfordrer til, at regionale og lokale myndigheders rolle med hensyn til at udvikle mobile 
sundhedsydelser og e-sundhedsinfrastruktur styrkes, og opfordrer indtrængende til, at der 
udvikles offentlig-private partnerskaber for at optimere lægelige ydelser og gøre 
anvendelse heraf på den mest effektive måde; mener, at en velfungerende tilgang med 
styring på flere niveauer er en forudsætning for en vellykket indførelse og gennemførelse 
af e-sundhed, og for at sundhedspersonale og patienter kan erhverve og udvikle nye 
former for digitale færdigheder;

10. bemærker, at e-sundhed i betragtning af de meget store forskelle mellem EU-regionerne 
kan vise sig at være en fremragende fordel for især de borgere, der bor i mindre udviklede 
regioner, og give dem bedre, mere gennemsigtige og billigere adgang til tjenesteydelser af 
høj kvalitet; 

11. understreger, at regionale forskelle med hensyn til at få adgang til ikt-tjenester og 
utilstrækkelig bredbåndsdækning i visse områder kan hæmme udbredelsen af e-sundhed; 
anbefaler flere investeringer i ikt-infrastruktur under hensyntagen til de fremtidige 
finansieringsmuligheder, der er tilgængelige under samhørighedspolitikken, med henblik 
på at lukke hullerne og lette anvendelsen af e-sundhedsydelserne;

12. understreger, at forvaltningen af sundhedssystemerne hører under medlemsstaternes 
myndigheders kompetence, og at de har et ansvar for og en pligt til at sikre adgang for alle 
til sundhedsydelser af høj kvalitet og sikre bæredygtigheden af, hvad der er en offentlig 
tjenesteydelse af afgørende betydning for så vidt angår social og territorial samhørighed; 
opfordrer ikke desto mindre Kommissionen til at spille en mere aktiv rolle med hensyn til 
at samordne medlemsstaternes foranstaltninger og tilskynde til telemedicinsamarbejde, 
iværksætte oplysningskampagner, fremme investeringer i innovative teknologier, 
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præcisere betingelser og identificere fælles hindringer for sundhedsydelser på tværs af 
grænserne med henblik på at sikre systemernes interoperabilitet, f.eks. med hensyn til 
procedurer for godtgørelse og indsamling og evaluering af sundhedsdata, således at den 
fælles udarbejdelse af databaser i hele EU lettes, samt vurdere effektiviteten af 
eksisterende e-sundhedsapplikationer med henblik på at fremme af udveksling af bedste 
praksis mellem sundhedspersonale og patienter på EU-plan, regionalt plan og nationalt 
plan;

13. finder de foreslåede nedskæringer af Connecting Europe-faciliteten for bredbåndstjenester 
og digitale tjenester dybt beklagelige, navnlig i lyset af de alvorlige konkurrencemæssige 
problemer i Unionen; håber, at finansieringen af dette område under Horisont 2020 vil 
blive fastholdt; tilskynder lokale og regionale myndigheder til at gøre effektiv brug af EU-
midler til at finansiere e-sundhed uden samtidig at mindske støtten til traditionelle 
sundhedsydelser eller eksempelvis lukke kommunale hospitaler, og til at dele viden om 
sundhedskompetencer.

14. er bekymret over den betydelige mangel på levering af sundhedsydelser i krisetider, bl.a. 
gennem lukninger af sundhedscentre og nedbringelse af antallet af medarbejdere, hvilket 
forværrer de særlige udfordringer for øer, fjerne områder og bjergområder med hensyn til 
at sikre tilgængeligheden af sundhedsydelser.
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