
PA\940257PL.doc PE514.579v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju Regionalnego

2013/2061(INI)

17.6.2013

PROJEKT OPINII
Komisji Rozwoju Regionalnego

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie planu działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020 –
Innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku
(2013/2061(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Juozas Imbrasas



PE514.579v01-00 2/4 PA\940257PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\940257PL.doc 3/4 PE514.579v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie planu działania w dziedzinie e-
zdrowia na lata 2012–2020 i uważa, że oferuje on ważny zbiór wytycznych dla 
krajowych, regionalnych i lokalnych instytucji w odniesieniu do przygotowania systemów 
opieki zdrowotnej UE do podjęcia obecnych wyzwań, takich jak starzenie się ludności, 
rozprzestrzenianie się chorób przewlekłych, rosnące zapotrzebowanie na opiekę wysokiej 
jakości oraz specjalistyczne usługi, potrzeba efektywniejszego wykorzystania coraz 
rzadszych zasobów, zmniejszenie biurokracji i korupcji oraz utworzenie stabilnych 
warunków rynkowych, aby pobudzić innowacyjność;

2. uważa, że e-zdrowie daje ogromne możliwości poprawy dostępności usług zdrowotnych 
dla wszystkich obywateli UE, niezależnie od miejsca zamieszkania, obywatelstwa, 
dochodów, statusu społecznego, ewentualnej niepełnosprawności lub wieku; podkreśla, że 
zdrowotne uświadomienie pacjentów, umiejętności cyfrowe pacjentów i personelu 
medycznego, dostęp do szerokiego pasma oraz przyjazne użytkownikowi narzędzia TIK 
w zakresie e-zdrowia mają zasadnicze znacznie, aby zwiększyc spójność społeczną i 
terytorialną, zlikwidować nierówności w zakresie zdrowia i umożliwić dostęp do środków 
zapobiegawczych w dziedzinie zdrowia oraz do opieki lekarskiej w regionach odległych, 
słabo zaludnionych lub znajdujących się w gorszej sytuacji z innych powodów; uważa w 
związku z tym, że lokalne i regionalne władze mają bardzo ważną rolę do odegrania w 
rozpowszechnianiu informacji, edukacji i organizowaniu szkoleń dostosowanych do 
potrzeb lokalnych wspólnot, a także w zakresie angażowania organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i ochotników;

3. zauważa, że w wielu państwach członkowskich polityka w zakresie zdrowia jest w 
zróżnicowanym stopniu powierzona władzom regionalnym i lokalnym i z zadowoleniem 
odnosi się do ich aktywnego udziału w przygotowywaniu projektów w zakresie e-zdrowia 
oraz w ich realizacji; domaga się zwiększenia roli władz regionalnych i lokalnych w 
rozwijaniu infrastruktury w dziedzinie e-zdrowia; uważa, że prawidłowo funkcjonujące 
wielopoziomowe podejście do zarządzania jest warunkiem wstępnym udanego 
przygotowania i wdrożenia planu działania w dziedzinie e-zdrowia;

4. podkreśla, że organizacja systemów opieki zdrowotnej należy do kompetencji państw 
członkowskich; wzywa jednak Komisję do odegrania bardziej aktywnej roli w 
koordynowaniu działań państw członkowskich i pobudzaniu ich do współpracy, 
wyjaśnianiu warunków i wskazywaniu wspólnych barier utrudniających transgraniczne 
świadczenie usług zdrowotnych, a także w ocenianiu skuteczności obecnych programów 
użytkowych w dziedzinie e-zdrowia w odniesieniu do wymiany najlepszych praktyk na 
poziomie UE;

5. głęboko ubolewa, w szczególności zważywszy na obecny kryzys konkurencyjności w 
Unii, nad proponowanymi cięciami w instrumencie „Łącząc Europę” odnośnie do 
szerokiego pasma i usług cyfrowych; ma nadzieję, że finansowanie tej dziedziny w 
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ramach programu „Horyzont 2020” zostanie utrzymane; zachęca lokalne i regionalne 
organy do wykorzystania funduszy unijnych do finansowania e-zdrowia.


