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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie "Actieplan e-gezondheidszorg 2012-
2020" en is van oordeel dat dit plan nationale, regionale en lokale instellingen belangrijke 
richtsnoeren biedt waarmee zij ervoor kunnen zorgen dat de gezondheidszorg in de EU het 
hoofd kan bieden aan de uitdagingen van deze tijd, zoals de vergrijzing, de toename van 
chronische ziekten, meer vraag naar hoogwaardige zorg en gespecialiseerde 
dienstverlening, de noodzaak tot een verstandiger gebruik van steeds schaarser wordende 
hulpbronnen, vermindering van bureaucratie en corruptie en het creëren van een stabiele 
marktomgeving om innovatie te bevorderen;

2. is van oordeel dat e-gezondheidszorg grote mogelijkheden biedt voor het verbeteren van 
de toegang tot de gezondheidszorg voor alle EU-burgers, ongeacht hun verblijfplaats, 
nationaliteit, inkomen, sociale status, eventuele handicap of leeftijd; wijst erop dat kennis 
op het gebied van gezondheid bij patiënten, digitale vaardigheden bij patiënten en medisch 
personeel, breedbandtoegang en gebruikersvriendelijke ICT-instrumenten voor e-
gezondheidszorg van groot belang zijn om de sociale en territoriale samenhang te 
versterken, ongelijkheid op het gebied van gezondheid uit de wereld te helpen, en 
preventieve gezondheidszorg en medisch advies toegankelijk te maken in afgelegen, 
dunbevolkte of anderszins benadeelde regio's; vindt in dit kader dat er bij het verspreiden 
van informatie en het bieden van scholing en training die aansluit op de behoeften van 
lokale gemeenschappen een belangrijke rol is weggelegd voor de lokale en regionale 
autoriteiten en dat deze hun best moeten doen maatschappelijke organisaties en 
vrijwilligers daarbij te betrekken;

3. merkt op dat het gezondheidsbeleid in veel lidstaten in meer of mindere mate onder de 
bevoegdheid van regionale en lokale overheden valt en is dan ook voorstander van hun 
actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling en uitvoering van het project e-
gezondheidszorg; pleit voor een grotere rol van regionale en lokale overheden bij de 
ontwikkeling van infrastructuren voor e-gezondheidszorg; stelt zich op het standpunt dat 
het project e-gezondheidszorg alleen succesvol kan worden opgezet en uitgevoerd als 
daarbij een goed functionerend meerlagig bestuursmodel wordt gevolgd;

4. benadrukt dat de organisatie van gezondheidsstelsels onder de bevoegdheid van de 
lidstaten valt, maar verzoekt de Commissie desondanks een actievere rol te spelen door 
acties van de lidstaten te coördineren, samenwerking te stimuleren, de voorwaarden te 
verduidelijken en belemmeringen in kaart te brengen voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg, alsmede de doeltreffendheid van bestaande toepassingen voor e-
gezondheidszorg te evalueren wat betreft het stimuleren van de uitwisseling van beste 
praktijken op EU-niveau;

5. betreurt ten zeerste, vooral gezien het momenteel sterk verminderde 
concurrentievermogen in de Unie, de voorgestelde bezuinigingen op de Connecting 
Europe Facility voor breedband- en digitale diensten; hoopt dat de financiering uit hoofde 
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van Horizon 2020 op dit gebied gehandhaafd blijft; moedigt lokale en regionale 
overheden aan gebruik te maken van EU-middelen voor de financiering van e-
gezondheidszorg.


