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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Komisijos komunikatą dėl 2012–2020 m. E. sveikatos veiksmų plano 
(COM(2012) 0736) ir mano, kad į jį įtrauktas svarbus nacionalinėms, regioninėms ir 
vietos institucijoms skirtas gairių rinkinys; šios gairės susijusios su tuo, kaip užtikrinti 
sveikatos priežiūros sistemų tvarumą suteikiant visuotinę prieigą prie paslaugų ir kaip ES 
sveikatos priežiūros sistemas parengti šiandienos iššūkiams, kurie apima senėjančią 
visuomenę, jaunimo išsikėlimą iš kaimo vietovių, vis dažnesnius lėtinių ligų atvejus, 
būtinybę užtikrinti tinkamą kurią nors negalią turinčių pacientų priežiūrą, būtinybę 
išsaugoti žmogiškumo aspektą sveikatos priežiūros srityje, vis didesnius sunkumus norint 
atskirti medicininius ir socialinius klausimus, vis didesnį judančių pacientų skaičių, vis 
didesnę kokybiškos priežiūros ir specializuotų paslaugų paklausą, būtinybę veiksmingiau 
naudoti vis mažesnius išteklius ir mažinti biurokratiją ir korupciją, taip pat būtinybę kurti 
prieinamai ir stabiliai rinkai būtinas sąlygas, kad būtų skatinamos inovacijos, užimtumas, 
socialinis vystymasis ir teisingumas;

2. mano, jog, atsižvelgiant į demografinių pokyčių poveikį ir į mažėjantį sveikatos priežiūros 
darbuotojų skaičių, ES ir jos valstybės narės turi parengti svarbiausias struktūrines 
reformas, kad būtų užtikrintas sveikatos priežiūros sistemų tvarumas ir galimybė 
visuomenei gauti aukštos kokybės paslaugas visuose ES regionuose be išimties;

3. mano, kad e. sveikata, papildydama tradicines sveikatos paslaugas, atveria puikias 
galimybes gerinti prieigai, lankstumui ir aukštos kokybės standartui, taip pat tvariai 
nacionalinei ir tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai, paslaugoms ir sistemoms, kurios būtų 
skirtos visiems ES piliečiams vienodai – nesvarbu, kur jie gyvena, kokie jų pilietybė, 
pajamos, socialinis statusas, negalia ar amžius; pabrėžia, kad pacientų raštingumas 
sveikatos srityje, pacientų ir sveikatos priežiūros darbuotojų skaitmeniniai įgūdžiai (ypač 
susiję su duomenų apsauga, kuri nepaprastai svarbi siekiant užtikrinti visų šalių 
pasitikėjimą ir į sveikatos priežiūros sektorių veiksmingiau įtraukti informacines ir ryšių 
technologijas (IRT)), plačiajuostė prieiga ir prieiga prie vartotojui patogių e. sveikatos 
IRT priemonių labai svarbu norint stiprinti socialinę ir teritorinę sanglaudą, gerinti 
gydymo organizavimą, taip pat kokybę ir saugumą gydymo ir priežiūros kontekste, šalinti 
nelygybę sveikatos srityje, patenkinti pacientų sveikatos priežiūros reikmes, užtikrinti 
pacientų saugumą ir stebėjimą ir užtikrinti prieigą prie prevencinių sveikatos priežiūros 
priemonių ir medicininių konsultacijų atokiuose, retai gyvenamuose ir kitokių patogumų 
neturinčiuose regionuose; mano, kad šiuo požiūriu vietos ir regioninės valdžios 
institucijos turi atlikti itin svarbų vaidmenį platindamos informaciją apie e. sveikatos 
teikiamą naudą ir galimybes, skatindamos skaitmeninimą, organizuodamos švietimą ir 
nuolatinį mokymą atsižvelgiant į vietos bendruomenių reikmes, taip pat įtraukdamos 
pilietinės visuomenės organizacijas ir savanorius, kurie prisideda prie socialinės 
sanglaudos ir taip užtikrina papildomą naudą;

4. mano, jog Komisija turi sudaryti palankesnes sąlygas ES struktūrinių fondų lėšoms 
naudoti, kad rengiant šių sistemų sąveikumo ES mastu gaires ES būtų sukurta e. sveikatos 
infrastruktūra;
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5. pabrėžia, kad e. sveikatos kontekste būtina užtikrinti tinkamą paramą MVĮ, kad būtų 
suteikta lygiavertė prieiga prie rinkos besivystančios socialinės ekonomikos sąlygomis ir 
užtikrintas jų indėlis į socialinę ir teritorinę sanglaudą;

6. mano, kad, nepaisant visų e. sveikatos trūkumų, ji turi didelį potencialą ir galėtų būti 
naudinga visuomenei, pacientams, medicinos personalui ir pačioms valdžios institucijoms;

7. mano, kad užtikrinant reikiamas priemones viešiems tikrojo laiko duomenims išnaudoti 
būtų galima geriau suvokti naudą ir riziką, nuspėti nepalankius atvejus ir pagerinti 
sveikatos technologijų vertinimo veiksmingumą;

8. pabrėžia, kad sanglaudos ir regioninės politikos kontekste būtinos ilgalaikės pastangos 
regioniniams skirtumams panaikinti, ypač prieigos prie IRT paslaugų srityje;

9. pažymi, kad veiksmingos sveikatos priežiūros paslaugos yra svarbi regioninės plėtros ir 
konkurencingumo priemonė; pažymi, kad daugelyje valstybių narių sveikatos politika 
skirtingu mastu patikėta regioninėms ir vietos institucijoms, ir teigiamai vertina jų aktyvų 
dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant e. sveikatos projektą; ragina stiprinti regioninių ir 
vietos valdžios institucijų vaidmenį vystant e. sveikatos paslaugas ir e. sveikatos 
infrastruktūrą ir ragina kurti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes siekiant optimizuoti 
medicinos paslaugas ir kuo veiksmingiau jomis naudotis; laikosi nuomonės, jog gerai 
taikomas daugiapakopio valdymo principas yra prielaida norint, kad būtų sėkmingai 
įdiegta ir įgyvendinta e. sveikata ir kad sveikatos priežiūros specialistai ir pacientai įgytų 
naujo tipo skaitmeninių įgūdžių;

10. pažymi, kad, atsižvelgiant į labai didelius ES regionų skirtumus, e. sveikata galėtų būti 
išties puikus privalumas, ypač mažiau išsivysčiusių regionų gyventojams, nes taip jiems 
galėtų būti užtikrinta geresnė, skaidresnė ir pigesnė prieiga prie aukštos kokybės paslaugų;

11. pabrėžia, kad regioniniai skirtumai, susiję su prieiga prie IRT paslaugų, ir nepakankama 
plačiajuosčio ryšio aprėptis kai kuriose vietovėse gali trikdyti e. sveikatos įsisavinimą; 
atsižvelgdamas į ateities finansavimo galimybes pagal sanglaudos politiką, rekomenduoja 
daugiau investuoti į IRT infrastruktūrą, kad būtų užpildytos spragos ir skatinama naudotis 
e. sveikatos paslaugomis;

12. pabrėžia, kad sveikatos priežiūros sistemų organizavimas priklauso valstybių narių 
valdžios institucijų kompetencijai; šioms institucijoms priskirta atsakomybė ir pareiga 
suteikti prieigą visiems prie aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų ir užtikrinti 
esminių viešųjų paslaugų tvarumą socialinės ir teritorinės sanglaudos požiūriu; nežiūrint į 
tai ragina Komisiją atlikti aktyvesnį vaidmenį koordinuojant veiksmus, kurių imasi 
valstybės narės: skatinti bendradarbiavimą telemedicinos srityje, išsamiau informuoti, 
skatinti investicijas į naujoviškas technologijas, tikslinti tarpvalstybinio sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo sąlygas ir įvardyti bendras jo kliūtis siekiant užtikrinti 
sąveikumą šioje srityje (pvz., kai tai susiję su kompensavimo procedūromis ir duomenų 
apie sveikatos priežiūrą rinkimu ir vertinimu), skatinti bendrą duomenų bazių kūrimą 
visoje ES ir vertinti esamų e. sveikatos taikomųjų programų veiksmingumą siekiant 
puoselėti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir pacientų geriausios praktikos mainus ES, 
regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis;
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13. labai apgailestauja – pirmiausia atsižvelgdamas į dabartinę konkurencingumo krizę 
Sąjungoje – dėl siūlymo mažinti lėšas Europos infrastruktūros tinklų priemonei, pagal 
kurią siekiama vystyti plačiajuosčio ryšio ir skaitmenines paslaugas; tikisi, kad bus 
išsaugotas šios srities finansavimas pagal programą „Horizontas 2020“; ragina vietos ir 
regionines valdžios institucijas veiksmingai naudoti ES lėšas e. sveikatai finansuoti 
nemažinant finansavimo, pvz., tradicinėms medicinos paslaugoms ir neuždarant 
bendruomenei priklausančias ligonines, ir dalytis raštingumo sveikatos srityje žiniomis;

14. reiškia susirūpinimą dėl didelių trūkumų, susijusių su sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimu krizės metu, inter alia, dėl uždaromų sveikatos priežiūros centrų ir mažinamo 
darbuotojų skaičiaus, nes taip dar padaugėja specifinių problemų, su kuriomis siekdamos 
užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą susiduria salos ir kalnuotos vietovės.
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