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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a 2012–2020 közötti időszakra vonatkozó elektronikus egészségügyi cselekvési 
tervről szóló bizottsági közleményt, és úgy véli, hogy ez fontos iránymutatás-csomagot 
nyújt a nemzeti, regionális és helyi intézmények számára arra vonatkozóan, hogy – a 
szolgáltatásokhoz való általános hozzáférés biztosítása mellett – hogyan tegyék 
fenntarthatóvá az egészségügyi rendszereket, hogyan készítsék fel az uniós egészségügyi 
rendszereket a jelen kihívásaira, melyek közé tartozik a népesség elöregedése, a fiatalok 
elvándorlása a vidéki régiókból, a krónikus betegségek gyakoribb előfordulása, a 
valamilyen fogyatékossággal élő betegek megfelelő ellátása, az emberi dimenzió 
megőrzése az egészségügyi ellátásban, az orvosi és szociális kérdések elkülönítésének 
egyre növekvő nehézségein való felülkerekedés, a nem a lakóhelyükön élő betegek 
növekvő száma, a minőségi ellátás és a szakosodott szolgáltatások iránti igény 
növekedése, az egyre szűkösebb erőforrások hatékonyabb felhasználásának 
szükségessége, a bürokrácia és a korrupció csökkentése, az innovációt, foglalkoztatást, 
társadalmi fejlődést és méltányosságot elősegítő, hozzáférhető és stabil piaci környezet 
létrehozása;

2. úgy véli, hogy tekintettel a demográfiai változások hatására és az egészségügyi ellátásban 
dolgozók számának csökkenésére, az Európai Uniónak és a tagállamoknak mélyreható 
szerkezeti reformokat kell elfogadniuk annak érdekében, hogy fenntarthatóvá tegyék az 
egészségügyi rendszereket , valamint biztosítsák azt, hogy kivétel nélkül az összes uniós 
régióban a polgárok számára kiváló minőségű szolgáltatások váljanak hozzáférhetővé;

3. úgy véli, hogy az elektronikus egészségügy a hagyományos egészségügyi szolgáltatások 
kiegészítőjeként óriási lehetőségeket kínál a színvonalas és fenntartható nemzeti és 
határokon átnyúló egészségügyi ellátás, az egészségügyi szolgáltatások és az 
egészségügyi rendszerek hozzáférhetőségének, rugalmasságának és színvonalának 
javítására, lakóhelytől, állampolgárságtól, jövedelemtől vagy társadalmi helyzettől, 
fogyatékosságtól vagy kortól függetlenül minden uniós polgár számára; hangsúlyozza, 
hogy a betegek egészséggel kapcsolatos ismeretei, a betegek és az egészségügyi 
személyzet digitális jártassága – különös tekintettel az adatvédelemre, amely alapvető 
fontosságú valamennyi fél bizalmának a kiépítésében, valamint az információs és 
kommunikációs technológiának az egészségügyi ágazatba történő hatékonyabb 
beépítésében –, a széles sávú hozzáférés és a felhasználóbarát elektronikus egészségügyi 
információs és kommunikációs technológiai eszközökhöz való hozzáférés elengedhetetlen 
annak érdekében, hogy a társadalmi és területi kohézió megerősödjön, az egészség terén 
mutatkozó egyenlőtlenségek megszűnjenek, és a megelőző egészségügyi ellátáshoz, 
illetve orvosi tanácsadáshoz való hozzáférés biztosított legyen a távoli, gyéren lakott és 
más okokból hátrányos helyzetű régiókban; úgy véli, hogy ebben a tekintetben a helyi és 
regionális hatóságok alapvető szerepet játszanak az elektronikus egészségügyi 
szolgáltatások által kínált előnyökről és lehetőségekről szóló információk terjesztésében, a 
digitalizálás elősegítésében, az oktatás szervezésében és a helyi közösségek 
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szükségleteinek megfelelő képzések folyamatos szervezésében, valamint a társadalmi 
szervezetek és önkéntesek bevonásában, akik a szociális kohézióhoz hozzájárulva 
hozzáadott értéket hoznak létre;

4. úgy véli, hogy a Bizottságnak meg kell könnyítenie az EU strukturális alapjainak az uniós 
elektronikus egészségügyi infrastruktúra létrehozására irányuló felhasználását, amellett, 
hogy iránymutatásokat dolgoz ki ezen rendszerek uniós szintű átjárhatóságára;

5. hangsúlyozza, hogy az elektronikus egészségügy területén működő kkv-kat megfelelő 
támogatásban kell részesíteni, hogy egyenlő piaci hozzáférést lehessen számukra 
biztosítani a fejlődő szociális piacgazdaságban, illetve biztosítani lehessen a szociális és 
területi kohézióhoz való hozzájárulásukat;

6. úgy véli, hogy valamennyi hiányossága ellenére az elektronikus egészségügy nagy 
lehetőségekkel rendelkezik és a nagyközönség, a betegek, az orvosok és a hatóságok is 
profitálnának belőle;

7. úgy véli, hogy biztosítani kell a szükséges eszközöket az előnyök-kockázatok jobb 
megértésére vonatkozó nyilvános és valós idejű adatok hasznosítása, a kedvezőtlen 
események előrejelzése és az egészségügyi technológiák értékelésének jobb hatékonysága 
végett;

8. a régiók közötti egyenlőtlenségek elkerülése érdekében hangsúlyozza a kitartó
erőfeszítések fontosságát a kohéziós politikát és a regionális politikákat illetően, különös 
tekintettel az ikt-szolgáltatásokhoz való hozzáférésre;

9. rámutat, hogy a hatékony egészségügyi szolgáltatások a regionális fejlődés és 
versenyképesség fontos eszközeit képezik; megjegyzi, hogy sok tagállamban az 
egészségügyi politika változó mértékben a regionális és helyi hatóságok feladata, és 
üdvözli ezek aktív részvételét az elektronikus egészségügyi projekt tervezésében és 
kivitelezésében; szorgalmazza a regionális és helyi hatóságok szerepének megerősítését az 
elektronikus egészségügy infrastruktúrájának kialakításában, valamint az orvosi 
szolgáltatások optimalizálása érdekében sürgeti a magán- és közszférabeli partnerségek 
kialakítását és azok lehető leghatékonyabb kihasználását; azon az állásponton van, hogy 
az elektronikus egészségügy sikeres bevezetésének és működtetésének előfeltétele a jól 
működő, többszintű irányítási megközelítés, valamint az, hogy az egészségügyi 
szakemberek és betegek digitális jártasságot szerezzenek, illetve ezt a jártasságukat 
fejlesszék;

10. megjegyzi, hogy tekintettel az uniós régiók közötti igen jelentős különbségekre, az 
elektromos egészségügy kiemelkedő előnynek bizonyulhat a kevésbé fejlett régiókban 
élők számára, ugyanis jobb, átláthatóbb és kevésbé költséges hozzáférést biztosít 
számukra a magas színvonalú szolgáltatásokhoz;

11. hangsúlyozza, hogy az ikt-szolgáltatásokhoz való hozzáférés regionális különbségei és a 
bizonyos területeken elégtelen széles sávú lefedettség veszélyeztetheti az elektronikus 
egészségügy elindítását; javasolja, hogy a különbségek megszüntetése és az elektronikus 
egészségügy használatának megkönnyítése érdekében ruházzanak be többet az ikt-
infrastruktúrába, figyelembe véve a kohéziós politika keretében történő jövőbeli 
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finanszírozási lehetőségeket;

12. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi rendszerek megszervezése a tagállami hatóságok 
hatáskörébe tartozik, amelyeknek felelőssége és kötelessége a magas színvonalú 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés mindenki számára történő biztosítása és a 
szociális és területi kohézió szempontjából elsőrendű fontosságú közszolgáltatás 
fenntarthatóságának garantálása; mindazonáltal sürgeti a Bizottságot, hogy aktívabban 
vegyen részt a tagállamok tevékenységeinek összehangolásában, ösztönözve a 
távgyógyászat területén történő együttműködést, növelve a tudatosságot, előmozdítva az 
innovatív technológiákba való beruházást, tisztázva a határon átnyúló egészségügyi ellátás 
feltételeit és azonosítva közös akadályait (például a költség-visszatérítési eljárásokban és 
az egészségügyi ellátásra vonatkozó adatgyűjtésben és értékelésben) átjárhatóságának 
biztosítása érdekében, megkönnyítve az adatbázisok közös fejlesztését az EU egész 
területén és értékelve a meglévő elektronikus egészségügyi alkalmazások hatékonyságát a 
legjobb gyakorlatok uniós, regionális és tagállami szintű, szolgáltatók és betegek közötti 
cseréjének ösztönzése céljából;

13. igen sajnálatosnak tartja – különösen a jelenlegi uniós szintű versenyképességi válságban 
– a széles sávú és a digitális szolgáltatásokat támogató Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközt érintő javasolt forráscsökkentést; reméli, hogy e területnek szánt támogatás 
megmarad a Horizont 2020 alatt; arra ösztönzi a helyi és regionális hatóságokat, hogy 
hatékonyan használják fel az uniós pénzeszközöket az elektronikus egészségügy 
finanszírozására, anélkül azonban, hogy csökkentenék a hagyományos egészségügyi 
szolgáltatások finanszírozását vagy például önkormányzati kézben levő kórházakat 
zárnának be, és osszák meg az egészséggel kapcsolatos ismereteket;

14. aggodalmát fejezi, amiért válság idején az egészségügyi szolgáltatások nyújtása terén 
jelentős hiányosságok tapasztalhatók, többek között egészségügyi központok bezárása és a 
személyzet csökkentése, ami csak fokozza azokat a sajátos problémákat, amelyekkel a 
szigetek, távoli és hegyvidéki területek az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetővé 
tételének terén szembesülnek.



PE514.579v02-00 6/6 AD\1004444HU.doc

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 24.9.2013

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

44
1
1

A zárószavazáson jelen lévő tagok François Alfonsi, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, John 
Bufton, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, 
Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, 
Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin 
Luhan, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav 
Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, 
Younous Omarjee, Tomasz Piotr Poręba, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika 
Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van 
Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Andrea Cozzolino, Joseph Cuschieri, Ivars Godmanis, Juozas Imbrasas, 
Karin Kadenbach, James Nicholson, Elisabeth Schroedter, Richard 
Seeber, Giommaria Uggias, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

António Fernando Correia de Campos, Sabine Verheyen


