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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, hogyan kell 
felkészíteni az uniós egészségügyi rendszereket a jelen kihívásaira, melyek közé tartozik a 
népesség elöregedése, a krónikus betegségek elterjedése, a minőségi ellátás és a 
szakosodott szolgáltatások iránti igény növekedése, az egyre szűkösebb erőforrások 
hatékonyabb felhasználásának szükségessége, a bürokrácia és a korrupció csökkentése, 
valamint az innovációt elősegítő stabil piaci környezet létrehozása;

2. úgy véli, hogy az elektronikus egészségügy óriási lehetőségeket kínál arra, hogy az 
egészségügyi szolgáltatások lakóhelytől., állampolgárságtól, jövedelemtől vagy társadalmi 
helyzettől, fogyatékosságtól vagy kortól függetlenül minden uniós polgár számára 
könnyen hozzáférhetővé váljanak; hangsúlyozza, hogy a betegek egészséggel kapcsolatos 
ismeretei, a betegek és az egészségügyi személyzet digitális jártassága, az elektronikus 
egészségügyi információs és kommunikációs technológiai eszközök szélessávú 
elérhetősége és felhasználóbarát jellege elengedhetetlen annak érdekében, hogy a távoli, 
gyéren lakott és más okokból hátrányos helyzetű régiókban a társadalmi és területi 
kohézió megerősödjön, az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek megszűnjenek, és a 
megelőző egészségügyi ellátáshoz, illetve orvosi tanácsadáshoz való hozzáférés biztosított 
legyen; úgy véli, hogy ebben a tekintetben a helyi és regionális hatóságok alapvető 
szerepet játszanak az információk terjesztésében, az oktatásban és a helyi közösségek 
szükségleteinek megfelelő képzések szervezésében, valamint a civil társadalmi 
szervezetek és az önkéntesek bevonásában;

3. 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; azon az állásponton van, hogy az elektronikus egészségügy sikeres 
létrehozásának és kivitelezésének előfeltétele a jól működő, többszintű irányítási 
megközelítés;

4. hangsúlyozza, hogy az egészségügyi rendszerek megszervezése a tagállamok hatáskörébe 
tartozik; mindazonáltal sürgeti a Bizottságot, hogy aktívabban vegyen részt a tagállamok 
tevékenységeinek összehangolásában és az együttműködés támogatásában, a határon 
átnyúló egészségügyi ellátás feltételeinek tisztázásában és közös akadályainak 
azonosításában, valamint a meglévő elektronikus egészségügyi alkalmazások 
hatékonyságának értékelésében a legjobb gyakorlatok uniós szintű cseréjének ösztönzése 
szempontjából;

5. mélységesen sajnálja – különösen a jelenlegi uniós szintű versenyképességi válságban –a 
szélessávú és a digitális szolgáltatásokat támogató Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt 
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érintő javasolt csökkentéseket; reméli, hogy e területnek szánt támogatása megmarad a 
Horizont 2020 alatt; bátorítja a helyi és regionális hatóságokat, hogy használják fel az 
uniós pénzeszközöket az elektronikus egészségügy finanszírozására.


