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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Regozija-se com a Comunicação da Comissão sobre o plano de ação para a saúde em 
linha, 2012-2020 e considera que esta oferece um importante conjunto de orientações para 
as instituições nacionais, regionais e locais relativamente ao modo como devem ser 
preparados os sistemas de saúde na UE para dar resposta a desafios atuais, tais como o 
envelhecimento da população, a incidência de doenças crónicas, a crescente procura de 
cuidados de saúde de qualidade e de serviços especializados, a necessidade de utilizar de 
forma mais eficiente recursos cada vez mais escassos, de reduzir a burocracia e a 
corrupção e de criar um ambiente de mercado estável, a fim de encorajar a inovação;

2. Considera que a saúde em linha cria grandes oportunidades de melhoria do acesso aos 
cuidados de saúde por todos os cidadãos da UE, independentemente de aspetos como a 
residência, a nacionalidade, os rendimentos, o estatuto social ou a deficiência e a idade;
salienta que os conhecimentos dos doentes em matéria de saúde, as competências a nível 
informático dos doentes e do pessoal médico, o acesso à banda larga e a facilidade de 
utilização dos instrumentos das TIC em termos de saúde em linha são essenciais para 
reforçar a coesão social e territorial, eliminar as desigualdades no domínio dos cuidados 
de saúde e providenciar o acesso a medidas preventivas no plano dos cuidados de saúde, 
bem como aconselhamento médico em regiões remotas, escassamente povoadas ou que, 
de outro modo, se encontrem numa situação desfavorecida; considera, neste contexto, que 
as autoridades locais e regionais têm um papel crucial a desempenhar na divulgação de 
informações, na educação e na organização de formações de acordo com as necessidades 
das comunidades locais e no convite à participação das organizações da sociedade civil e 
das organizações de voluntários;

3. Nota que, em muitos Estados-Membros, as políticas de saúde são, em graus variáveis, 
confiadas às autoridades regionais e locais e saúda a sua participação ativa na conceção e 
na execução de projetos em matéria de saúde em linha; insta a que seja reforçado o papel 
das autoridades regionais e locais no desenvolvimento de infraestruturas no domínio da 
saúde em linha; considera que uma abordagem de governação a vários níveis que funcione 
corretamente é uma condição prévia para a definição e a realização bem-sucedidas do 
projeto da saúde em linha; 

4. Salienta que a organização dos sistemas de saúde é da competência dos 
Estados-Membros; exorta, contudo, a Comissão a desempenhar um papel mais ativo na 
coordenação da ação dos Estados-Membros e no encorajamento da cooperação, na 
clarificação das condições e na identificação dos obstáculos comuns à prestação de 
cuidados de saúde transfronteiras, bem como na avaliação da eficácia das aplicações no 
domínio da saúde em linha enquanto estímulo do intercâmbio de práticas de excelência a 
nível da UE;

5. Lamenta profundamente, especialmente, dada a atual crise da competitividade na União, 
os cortes propostos para o Mecanismo Interligar a Europa em matéria de banda larga e de 
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serviços digitais; espera que o financiamento deste domínio ao abrigo do programa 
Horizonte 2020 se mantenha; encoraja as autoridades locais e regionais a usarem os 
fundos da UE para o financiamento da saúde em linha.


