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Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen komission tiedonantoon sähköisen terveydenhuollon 
toimintasuunnitelmasta 2012–2020 ja katsoo, että se sisältää tärkeitä suuntaviivoja 
kansallisille, alueellisille ja paikallisille instituutioille siitä, kuinka valmistaa 
terveydenhuoltojärjestelmiä EU:ssa kohtaamaan tämän päivän haasteet, joita ovat väestön 
ikääntyminen, kroonisten sairauksien leviäminen, kasvava laadukkaan hoidon ja 
erityispalvelujen kysyntä, yhä niukempien resurssien käytön tehostamisen tarve, liiallisen 
byrokratian ja korruption vähentäminen ja innovaatioiden edistämiselle suotuisan, vakaan 
markkinaympäristön luominen;

2. katsoo, että sähköinen terveydenhuolto tarjoaa paljon mahdollisuuksia parantaa 
terveyspalvelujen saatavuutta kaikille EU:n kansalaisille asuinpaikasta, kansalaisuudesta, 
tuloista, sosiaalisesta asemasta, vammaisuudesta tai iästä riippumatta; painottaa, että 
potilaiden ja terveydenhoitohenkilöstön terveyslukutaito, digitaaliset taidot, laajakaistan 
käyttömahdollisuus ja käyttäjäystävälliset sähköisen terveydenhuollon tietotekniikan ja 
viestinnän välineet ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan lujittaa sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, poistaa terveydenhuoltoon liittyvä epätasa-arvo ja mahdollistaa 
ennaltaehkäisevien terveyspalvelujen ja neuvontapalvelujen käyttö syrjäisillä, 
harvaanasutuilla ja muuten epäsuotuisassa asemassa olevilla alueilla; katsoo, että 
paikallis- ja alueviranomaisilla on erityisen tärkeä tehtävä tätä asiaa koskevassa tiedon 
levittämisessä, paikallisyhteisöjen tarpeiden mukaisessa koulutuksessa ja koulutuksen 
järjestämisessä sekä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja vapaaehtoisten mukaan 
ottamisessa;

3. panee merkille, että useissa jäsenvaltioissa terveyspolitiikka on uskottu alue- ja 
paikallisviranomaisten vastuulle, ja on tyytyväinen siihen, että nämä tahot ovat 
osallistuneet aktiivisesti sähköisen terveydenhuollon hankkeiden suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon; kehottaa vahvistamaan alue- ja paikallisviranomaisten roolia sähköisen 
terveydenhuollon infrastruktuurin kehittämisessä; katsoo, että hyvin toimiva monitasoinen 
hallintomalli on sähköisen terveydenhuollon käyttöönoton ja toteuttamisen onnistumisen 
edellytys;

4. painottaa, että terveydenhuoltojärjestelmien organisointi kuuluu jäsenvaltioiden 
toimivaltaan; vaatii komissiota tästä huolimatta osallistumaan aktiivisemmin 
jäsenvaltioiden toimien koordinointiin ja yhteistyön edistämiseen, selventämään 
toiminnan ehtoja ja tunnistamaan rajat ylittävän terveydenhuollon molemminpuoliset 
esteet sekä arvioimaan olemassa olevien sähköisen terveydenhuollon sovellusten 
toimivuutta parhaiden käytänteiden edistämisessä EU:ssa;

5. pitää erittäin valitettavana ehdotettuja leikkauksia, jotka koskevat Verkkojen 
Eurooppa -välineen laajakaista- ja digitaalipalveluja; toivoo, että Horisontti 2020 
-ohjelmaan sisältyvä tämän alan rahoitus pidetään ennallaan; kehottaa paikallis- ja 
alueviranomaisia käyttämään EU-varoja sähköisen terveydenhuollon rahoittamiseen.


