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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. víta oznámenie Komisie o akčnom pláne elektronického zdravotníctva na roky 2012 –
2020 a nazdáva sa, že tento plán ponúka dôležitý súbor usmernení pre vnútroštátne, 

regionálne a miestne inštitúcie o tom, ako pripraviť zdravotné systémy v EÚ na dnešné 
výzvy, medzi ktoré patrí starnutie obyvateľstva, šírenie chronických ochorení, rastúci 
dopyt po kvalitnej starostlivosti a špecializovaných službách, potreba účinnejšieho 
využívania čoraz vzácnejších zdrojov, obmedzenie byrokracie a korupcie a vytvorenie 
stabilného trhového prostredia, v ktorom sa povzbudia inovácie;

2. nazdáva sa, že elektronickým zdravotníctvom sa otvárajú obrovské príležitosti na 
zlepšenie dostupnosti k službám zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov EÚ 
nezávisle od miesta ich pobytu, štátnej príslušnosti, príjmu či spoločenského postavenia 
alebo zdravotného postihnutia či veku; zdôrazňuje, že zdravotná gramotnosť pacientov, 
digitálne zručnosti pacientov a zdravotného personálu, širokopásmový prístup a ľahko 
použiteľné nástroje IKT v oblasti elektronického zdravotníctva sú rozhodujúce pre 
posilnenie sociálnej a územnej súdržnosti, odstránenie rozdielov v zdravotnej 
starostlivosti a poskytnutie prístupu k preventívnym opatreniam v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a lekárskemu poradenstvu v odľahlých, riedko obývaných a inak 
znevýhodnených regiónoch; nazdáva sa, že v tomto ohľade zohrávajú miestne 
a regionálne orgány dôležitú úlohu pri šírení informácií, vzdelávaní a organizácii školení 
v súlade s potrebami miestnych spoločenstiev a so zapojením organizácií občianskej 
spoločnosti a dobrovoľníkov;

3. poznamenáva, že v mnohých členských štátoch je politika v oblasti zdravotníctva do 
rozličnej miery zverená regionálnym a miestnym orgánom, a víta ich aktívne zapojenie do 
tvorby a vykonávania projektov elektronického zdravotníctva; žiada, aby sa posilnila 
úloha regionálnych a miestnych orgánov v tvorbe infraštruktúr elektronického 
zdravotníctva; zastáva názor, že riadne fungujúci viacúrovňová koncepcia riadenia je 
podmienkou pre úspešné vybudovanie a používanie elektronického zdravotníctva;

4. zdôrazňuje, že organizácia systémov zdravotnej starostlivosti patrí do právomoci 
členských štátov; naliehavo však žiada Komisiu, aby zohrávala aktívnejšiu úlohu 
v koordinovaní činností členských štátov a pri povzbudzovaní k spolupráci, vyjasňovaní 
podmienok a určovaní spoločných prekážok brániacich cezhraničnému poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, ako aj pri hodnotení účinnosti existujúcich aplikácií 
elektronického zdravotníctva, pokiaľ ide o podporu výmeny osvedčených postupov na 
úrovni EÚ;

5. vyjadruje hlbokú ľútosť nad tým, že najmä vzhľadom na súčasnú krízu 
konkurencieschopnosti v Únii bolo navrhnuté obmedzenie prostriedkov, ktoré sú 
v Nástroji na prepojenie Európy vyčlenené na širokopásmové a digitálne služby; dúfa, že 
sa zachová financovanie tejto oblasti v rámci programu Horizont 2020; povzbudzuje 
miestne a regionálne orgány, aby na financovanie elektronického zdravotníctva využili 



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

SK

fondy EÚ.


