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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kiidab heaks Euroopa Komisjoni teatise e-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava kohta ja 
on seisukohal, et see annab riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele asutustele olulised 
suunised selle kohta, kuidas valmistada ELi tervishoiusüsteeme ette tänapäeva 
probleemidega tegelemiseks: elanikkonna vananemine, krooniliste haiguste levik, kasvav 
vajadus hooldusteenuste ja eritervishoiuteenuste järele, vajadus tõhusamalt kasutada aina 
vähenevaid ressursse, bürokraatia ja korruptsiooni vähendamine ning stabiilse turu 
loomine innovatsiooni julgustamiseks;

2. on arvamusel, et e-tervis pakub häid võimalusi tervishoiuteenustele kättesaadavuse 
parandamiseks kõigi ELi kodanike hulgas, olenemata nende asukohast, kodakondsusest, 
sissetulekust, sotsiaalsest staatusest, puudest või vanusest; rõhutab, et patsientide 
tervishoiualased teadmised ning patsientide ja meedikute digitaalne kirjaoskus, juurdepääs 
lairibaühendusele ja kasutajasõbralikud e-tervise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
vahendid on olulised selleks, et tugevdada sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 
kaotada ebavõrdsus tervishoius ja pakkuda juurdepääsu ennetavatele tervishoiualastele 
meetmetele ning meditsiinilisele nõustamisele kõrvalistes, hõreda asustusega ja muus osas 
halvemas olukorras olevates piirkondades; on seisukohal, et piirkondlikel ja kohalikel 
omavalitsustel on oluline roll selles, et teabe jagamine ning hariduse ja koolituste 
korraldamine toimuks vastavalt kohalike kogukondade vajadustele, ning et 
kodanikuühiskonna organisatsioonid ja vabatahtlikud sellesse kaasataks;

3. märgib, et mitme liikmesriigi tervishoiupoliitika on erineval määral usaldatud piirkondlike 
ja kohalike omavalitsuste kätesse ning kiidab heaks nende aktiivse osalemise e-tervise 
projekti väljatöötamises ja rakendamises; nõuab piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 
rolli suurendamist e-tervise infrastruktuuri arendamises; on arvamusel, et hästi toimivat 
mitmetasandilist juhtimist toetav lähenemisviis on e-tervise eduka kehtestamise ja 
rakendamise eeltingimus;

4. rõhutab, et tervishoiusüsteemide korralduslikud küsimused kuuluvad liikmesriikide 
pädevusse; nõuab siiski tungivalt, et komisjon võtaks ELi tasandil parimate tavade 
jagamise julgustamise kontekstis aktiivsemalt osa liikmesriikide tegevuste 
kooskõlastamisest ja koostöö julgustamisest, tingimuste selgitamisest ja piiriülese 
tervishoiuteenuse pakkumises esinevate ühiste tõkete tuvastamisest ning olemasolevate e-
tervishoiu rakenduste tõhususe hindamisest;

5. peab praegust liidu konkurentsivõime kriisi arvestades sügavalt kahetsusväärseks, et 
plaanitakse kärpida Euroopa ühendamise rahastu toetusi lairibaühenduse ja digitaalsetele 
teenustele; loodab, et selle ala rahastamist jätkatakse Horisont 2020 raames; julgustab 
piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi kasutama e-tervishoiu rahastamiseks ELi 
vahendeid.


