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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet ser positivt på kommissionens meddelande om handlingsplanen för 
e-hälsa 2012–2020 (COM(2012)0736) och anser att den innehåller en viktig uppsättning 
riktlinjer för nationella, regionala och lokala institutioner om hur de ska göra hälso- och 
sjukvårdssystemen hållbara samtidigt som den allmänna tillgången till tjänster garanteras, 
och om hur EU:s hälso- och sjukvårdssystem ska förberedas för dagens utmaningar. Till 
dessa hör en åldrande befolkning, utflyttningen av ungdomar från landsbygden, den 
ökande förekomsten av kroniska sjukdomar, behovet av att tillhandahålla passande vård 
för patienter med någon slags funktionsnedsättning, behovet av att bevara den mänskliga 
dimensionen i hälsovården, de allt större svårigheterna med att hålla isär medicinska och 
sociala frågeställningar, det ökande antalet patienter som befinner sig på rörlig fot, ökad 
efterfrågan på vård av god kvalitet och specialiserade tjänster, behovet av att använda allt 
knappare resurser effektivare och att minska byråkrati och korruption, och behovet att 
skapa tillgängliga och stabila marknadsförhållanden för att uppmuntra innovation, 
sysselsättning, social utveckling och rättvisa.

2. Europaparlamentet anser, mot bakgrund av dels effekterna av de demografiska 
förändringarna och dels det minskande antalet vårdpersonal, att EU och medlemsstaterna 
måste anta omfattande strukturreformer så att hälso- och sjukvårdssystemens blir hållbara 
och allmänhetens tillgång till tjänster av hög kvalitet garanteras i samtliga EU-regioner 
utan undantag.

3. Europaparlamentet anser att e-hälsa som komplettering av traditionella hälso- och 
sjukvårdstjänster skapar stora möjligheter för att förbättra tillgången till, flexibiliteten i 
och standarden på hälsovård, hälso- och sjukvårdstjänster och hälso- och sjukvårdssystem 
som är av hög kvalitet och hållbara på nationell och gränsöverskridande nivå för alla 
EU-invånare på lika villkor, oberoende av var de befinner sig och oberoende av 
medborgarskap, inkomst, social status, funktionsnedsättning eller ålder. Parlamentet 
betonar att patienters kunskaper om hälsa, patienters och hälso- och sjukvårdspersonalens 
digitala kompetens (särskilt med avseende på dataskydd, som är avgörande för att skapa 
förtroende mellan alla parter och inkorporera IKT effektivare i hälso- och 
sjukvårdssektorn) samt tillgång till bredband och till användarvänliga IKT-verktyg för 
e-hälsa är avgörande för att stärka den sociala och territoriella sammanhållningen, 
förbättra planeringen av behandlingarna liksom kvaliteten och säkerheten i samband med 
både behandlingar och vård, avskaffa bristande jämlikhet på hälsoområdet, tillgodose 
patienternas behov av hälso- och sjukvård, garantera säkerhet för och övervakning av 
patienterna och ge tillgång till förebyggande hälsoåtgärder och medicinsk rådgivning i 
avlägsna, glest befolkade och i övrigt missgynnade områden. Lokala och regionala 
myndigheter spelar här en avgörande roll för att sprida information om fördelarna och 
möjligheterna med e-hälsa, förenkla digitalisering, anordna undervisning och kontinuerlig 
fortbildning som svarar mot lokalsamhällenas behov, och göra civilsamhällets 
organisationer och frivilliga delaktiga, som tillför mervärde genom att bidra till social 
sammanhållning.
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4. Europaparlamentet anser att kommissionen måste förenkla användningen av EU:s 
strukturfonder för att inrätta e-hälsovårdinfrastruktur i EU samtidigt som riktlinjer för 
dessa systems interoperabilitet på EU-nivå utvecklas.

5. Europaparlamentet betonar att de små och medelstora företagen måste få tillräckligt stöd i 
samband med e-hälsa, för att garantera tillträde till marknaden på lika villkor i en 
framväxande social marknadsekonomi och säkerställa att de bidrar till social och 
territoriell sammanhållning. 

6. Europaparlamentet anser att e-hälsa, trots alla sina brister, har stor potential att kunna vara 
till nytta för allmänheten, patienter, vårdpersonal och myndigheterna själva.

7. Europaparlamentet anser att det är viktigt att tillhandahålla de verktyg som behövs för 
hantering av offentliga realtidsdata för att bättre förstå nytta-riskförhållanden, förutsäga 
avvikande händelser och förbättra effektiviteten av utvärderingen av medicinska metoder.

8. Europaparlamentet betonar att det behövs ihärdiga insatser i samband med 
sammanhållnings- och regionalpolitik för att avskaffa regionala skillnader, särskilt 
avseende tillträdet till IKT-tjänster.

9. Europaparlamentet påpekar att effektiva hälsotjänster är ett viktigt verktyg för regional 
utveckling och konkurrenskraft. Parlamentet konstaterar att hälsopolitiken i många 
medlemsstater i varierande omfattning anförtros regionala och lokala myndigheter och ser 
positivt på deras aktiva deltagande i utformning och genomförande av e-hälsoprojekt. 
Parlamentet vill se att de regionala och lokala myndigheternas roll vid utveckling av 
infrastrukturer för m-hälsotjänster och e-hälsa stärks och uppmanar med eftertryck till 
utveckling av offentlig-privata partnerskap för att optimera vårdtjänsterna och se till att de 
används så effektivt som möjligt. Parlamentet anser att en väl fungerande strategi för 
flernivåstyre är en förutsättning för att införandet och genomförandet av e-hälsa ska 
lyckas och för att hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska kunna tillägna sig och 
utveckla nya typer av digital kompetens.

10. Europaparlamentet konstaterar, mot bakgrund av mycket stora skillnaderna mellan EU:s 
regioner, att e-hälsa kan visa sig vara till utomordentlig fördel, särskilt för dem som är 
bosatta i mindre utvecklade regioner, och ge dem bättre, mer transparent och billigare 
tillgång till tjänster av hög kvalitet. 

11. Europaparlamentet understryker att regionala skillnader vad gäller tillgången till 
IKT-tjänster och otillräcklig bredbandstäckning i vissa områden kan hindra införandet av 
e-hälsa. Parlamentet rekommenderar större investeringar i IKT-infrastruktur, mot 
bakgrund av de framtida finansieringsmöjligheter som sammanhållningspolitiken ger, i 
syfte att överbrygga klyftorna och förenkla användningen av e-hälsotjänster.

12. Europaparlamentet betonar att organisationen av hälso- och sjukvårdssystemen hör till 
medlemsstaternas myndigheters behörighet, vilka ansvarar för och är skyldiga att 
garantera tillgång för alla till hälso- och sjukvård av hög kvalitet och att garantera 
hållbarheten i vad som är en viktig offentlig tjänst när det gäller social och territoriell 
sammanhållning. Kommissionen uppmanas trots detta att spela en aktivare roll när det 
gäller att samordna medlemsstaternas åtgärder och uppmuntra till samarbete inom 
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telemedicin, satsningar för ökade kunskaper, främja investeringar i innovativ teknik, 
förtydliga förutsättningar och fastställa gemensamma hinder mot tillhandahållande av 
hälso- och sjukvård över gränserna, i syfte att garantera dennas interoperabilitet 
(exempelvis med avseende på ersättningssystemen och insamlingen och utvärderingen av 
hälso- och sjukvårdsuppgifter), vilket ska förenkla den gemensamma utvecklingen av 
databaser inom hela EU och bedöma effektiviteten av befintliga e-hälsoapplikationer i 
syfte att främja utbyte av bästa metoder mellan vårdgivare och patienter på EU-nivå och
på regional och nationell nivå.

13. Europaparlamentet anser att det är djupt beklagligt med de föreslagna nedskärningarna av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa för bredband och digitala tjänster, särskilt mot 
bakgrund av den aktuella krisen för unionens konkurrenskraft. Parlamentet hoppas att 
detta område kan fortsätta få finansiering genom Horisont 2020. Parlamentet uppmanar 
lokala och regionala myndigheter att utnyttja EU:s medel effektivt för att finansiera 
e-hälsa, utan att skära ned på medlen till traditionell hälso- och sjukvård eller exempelvis 
stänga sjukhus med kommunal huvudman, och att och utbyta kunskaper om hälsa.

14. Europaparlamentet är bekymrat över de betydande bristerna när det gäller att 
tillhandahålla hälsotjänster i kristider, bland annat genom stängningar av hälsocentrum 
och nedskärning av personal, vilket ökar de särskilda utmaningarna som öar, avlägsna 
områden och bergsområden ställs inför när de ska tillgängliggöra hälsotjänster.
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