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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută Comunicarea Comisiei privind Planul de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 și 
consideră că acesta oferă o serie de orientări importante pentru instituțiile naționale, 
regionale și locale cu privire la modul în care trebuie pregătite sistemele de sănătate din 
UE pentru a face față provocărilor actuale, printre care se numără îmbătrânirea populației, 
răspândirea bolilor cronice, cererea în creștere pentru o îngrijire de calitate și pentru 
servicii specializate, necesitatea utilizării mai eficiente a resurselor, care devin din ce în ce 
mai rare, reducerea birocrației și a corupției și crearea unui mediu de piață stabil pentru a 
încuraja inovația;

2. consideră că e-sănătatea creează oportunități importante de îmbunătățire a accesului la 
serviciile de sănătate pentru toți cetățenii UE, oricare ar fi locul în care se găsesc aceștia, 
cetățenia, venitul, statutul social, handicapul sau vârsta acestora; subliniază că deținerea 
de către pacienți a unor cunoștințe medicale, competențele informatice ale pacienților și 
ale personalului medical, accesul la banda largă și existența unor instrumente TIC în 
domeniul e-sănătății ușor de utilizat sunt esențiale pentru consolidarea coeziunii sociale și 
teritoriale, eliminarea inegalităților din domeniul sănătății și promovarea accesului la 
măsuri de asistență medicală preventive și la consiliere medicală în regiunile îndepărtate, 
puțin populate sau dezavantajate din alt punct de vedere; consideră că, în acest scop, 
autoritățile locale și regionale au de jucat un rol esențial în ceea ce privește difuzarea 
informațiilor, educarea și organizarea de formări în funcție de nevoile comunităților locale 
și implicarea voluntarilor și a organizațiilor societății civile;

3. constată că, în multe state membre, politica de sănătate intră, în proporții variabile, în 
competența autorităților locale și regionale și salută implicarea activă a acestora în 
conceperea și punerea în aplicare a proiectului de e-sănătate; solicită consolidarea rolului 
autorităților locale și regionale în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de e-sănătate; 
consideră că, pentru ca proiectul de e-sănătate să fie elaborat și pus în aplicare cu succes, 
este necesară o abordare a guvernării pe mai multe niveluri, care să funcționeze în mod 
corect;

4. subliniază că organizarea sistemelor de sănătate intră în competența statelor membre;
îndeamnă, totuși, Comisia să joace un rol mai activ în ceea ce privește coordonarea 
acțiunilor statelor membre și încurajarea cooperării, clarificarea condițiilor pentru 
acordarea de asistență medicală transfrontalieră și identificarea barierelor comune în calea 
acesteia, precum și evaluarea eficienței aplicațiilor existente de e-sănătate din punct de 
vedere al promovării schimbului celor mai bune practici la nivelul UE;

5. regretă profund, în special având în vedere criza actuală a competitivității în cadrul 
Uniunii, reducerile bugetare în ceea ce privește serviciile digitale și în bandă largă din 
cadrul mecanismului „Conectarea Europei”; speră că va fi menținută finanțarea în acest 
domeniu prin intermediul inițiativei Orizont 2020; încurajează autoritățile locale și 
regionale să utilizeze fondurile UE pentru finanțarea e-sănătății.


