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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par E-veselības rīcības plānu 2012.-2020. gadam un 
uzskata, ka tajā ir piedāvāts svarīgs pamatnostādņu kopums valsts, reģionālajām un 
vietējām iestādēm par to, kā sagatavot veselības aprūpes sistēmas Eiropas Savienībā 
mūsdienu problēmām, kas ietver iedzīvotāju novecošanos, hronisko slimību izplatību, 
arvien lielāku pieprasījumu pēc kvalitatīvas aprūpes un specializētiem pakalpojumiem, 
nepieciešamību lietderīgāk izmantot arvien trūcīgākos resursus, birokrātijas un korupcijas 
samazināšanu un stabilas tirgus vides radīšanu, lai rosinātu inovācijas;

2. uzskata, ka e-veselība paver lielas iespējas uzlabot veselības aprūpes dienestu pieejamību 
visiem ES iedzīvotājiem neatkarīgi no to atrašanās vietas, pilsonības, ienākumiem vai 
sociālā stāvokļa, vai invaliditātes un vecuma; uzsver, ka pacientu izglītotības līmenis 
veselības jomā, pacientu un medicīnas personāla digitālās prasmes, platjoslas pieejamība 
un lietotājiem ērti e-veselības IST rīki ir būtiski, lai stiprinātu sociālo un teritoriālo 
kohēziju, likvidētu nevienlīdzību veselības aprūpē un nodrošinātu piekļuvi profilakses 
pasākumiem veselības aprūpē un mediķu konsultācijām attālos, reti apdzīvotos un citādā 
ziņā mazāk attīstītos reģionos; uzskata, ka šajā ziņā vietējām un reģionālajām iestādēm ir 
svarīga nozīme informācijas izplatīšanā, izglītošanā un apmācību organizēšanā atbilstīgi 
vietējo kopienu vajadzībām, iesaistot pilsoniskās sabiedrības organizācijas un 
brīvprātīgos;

3. atzīmē, ka daudzās dalībvalstīs veselības aizsardzības politika atšķirīgos līmeņos tiek 
uzticēta reģionālām un vietējām iestādēm, un atzinīgi vērtē to aktīvo iesaistīšanos e-
veselības projekta plānā un īstenošanā; aicina stiprināt reģionālo un vietējo iestāžu nozīmi 
e-veselības infrastruktūras attīstīšanā; pauž viedokli, ka labi funkcionējošas daudzlīmeņu 
pārvaldības pieeja ir priekšnosacījums sekmīgai e-veselības izveidei un īstenošanai;

4. uzsver, ka veselības aprūpes organizēšana ir dalībvalstu kompetence; tomēr mudina 
Komisiju aktīvāk darboties dalībvalstu rīcības koordinēšanā un sadarbības veicināšanā, 
skaidrojot nosacījumus un konstatējot kopējus šķēršļus pārrobežu veselības aprūpes 
sniegšanai, kā arī novērtējot esošo e-veselības lietojumprogrammu lietderīgumu 
paraugprakses veicināšanas nolūkos ES līmenī;

5. pauž dziļu nožēlu, īpaši ņemot vērā pašreizējo konkurētspējas krīzi Savienībā, par 
ierosinātajiem Eiropas savienojumu instrumenta samazinājumiem platjoslai un 
digitālajiem pakalpojumiem; pauž cerību, ka šai jomai tiks saglabāts finansējums saskaņā 
ar programmu „Apvārsnis 2020”; rosina vietējās un reģionālās iestādes izmantot ES 
fondus e-veselības finansēšanai.


