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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. džiaugiasi Komisijos komunikatu dėl 2012–2020 m. E. sveikatos veiksmų plano ir mano, 
kad juo siūlomas svarbus nacionalinėms, regioninėms ir vietos institucijoms skirtas gairių 
rinkinys, kaip sveikatos priežiūros sistemas ES parengti šiandienos iššūkiams, t. y. 
gyventojų senėjimui, chroniškų ligų plitimui, didėjančiam kokybiškų ir specializuotų 
paslaugų poreikiui, būtinybei veiksmingiau naudoti mažėjančius išteklius, siekiant 
sumažinti biurokratiją ir korupciją bei sukurti stabilias rinkos sąlygas, kad būtų skatinamos 
inovacijos;

2. mano, kad E. sveikatos veiksmų planu atveriamos didelės galimybės, kaip gerinti sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumą visiems ES piliečiams nepaisant jų gyvenamosios vietos, 
pilietybės, pajamų ar socialinio statuso, negalios ir amžiaus; pabrėžia, kad pacientų 
sveikatos raštingumas, pacientų ir medicinos darbuotojų skaitmeniniai įgūdžiai, 
plačiajuostė prieiga ir naudotojams patogios e. sveikatos IRT priemonės yra labai svarbūs 
siekiant stiprinti socialinę ir teritorinę sanglaudą, pašalinti nelygybę sveikatos srityje ir 
suteikti prieigą prie prevencinių sveikatos priežiūros priemonių ir medicininių konsultacijų 
atokiuose, retai apgyvendintuose ir kitų palankių sąlygų neturinčiuose regionuose; mano, 
kad šiuo požiūriu vietos ir regioninės valdžios institucijos turi atlikti svarbų vaidmenį 
skleidžiant informaciją, ugdant ir organizuojant mokymus atsižvelgiant į vietos 
bendruomenių poreikius bei įtraukiant pilietinės visuomenės organizacijas ir savanorius;

3. pažymi, kad daugelio valstybių narių sveikatos politiką skirtingu mastu vykdo regioninės ir 
vietos institucijos, ir džiaugiasi, kad jos aktyviai dalyvauja kuriant ir įgyvendinant 
e. sveikatos projektą; ragina stiprinti regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmenį 
kuriant e. sveikatos infrastruktūrą; laikosi nuomonės, kad išankstinė sėkmingo e. sveikatos 
sukūrimo ir įgyvendinimo sąlyga yra gerai veikiantis daugiapakopio valdymo metodas;

4. pabrėžia, kad sveikatos priežiūros sistemų organizavimas priklauso valstybių narių 
kompetencijai; nepaisant to, ragina Komisiją aktyviau koordinuoti valstybių narių 
veiksmus ir skatinti bendradarbiavimą, paaiškinti tarpvalstybinio sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo sąlygas ir nurodyti jam trukdančias bendras kliūtis, taip pat įvertinti 
esamų e. sveikatos sistemos programų veiksmingumą skatinant keitimąsi geriausia 
patirtimi ES lygmeniu;

5. labai apgailestauja, visų pirma atsižvelgiant į dabartinę konkurencingumo krizę Sąjungoje, 
kad siūloma sumažinti pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę skiriamų lėšų
plačiajuosčiam ryšiui ir skaitmeninėms paslaugoms; tikisi, kad ši sritis bus ir toliau 
finansuojama pagal programą „Horizontas 2020“; skatina vietos ir regionines valdžios 
institucijas finansuojant e. sveikatos projektus pasinaudoti ES lėšomis.


