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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sporočilo Komisije o akcijskem načrtu za e-zdravje za obdobje 2012–2020 in 
meni, da nacionalnim, regionalnim in lokalnim institucijam daje pomemben niz smernic o 
tem, kako pripraviti sisteme zdravstvenega varstva EU na izzive današnjega časa, kot so 
staranje prebivalstva, širjenje kroničnih bolezni, vedno večje povpraševanje po kakovostni 
oskrbi in posebnih storitvah, potreba po učinkovitejši rabi vse bolj omejenih naravnih 
virov, zmanjševanje birokracije in korupcije ter vzpostavitev stabilnega tržnega okolja za 
spodbujanje inovacij;

2. meni, da je projekt e-zdravja odlična priložnost za izboljšanje dostopa do zdravstvenih 
storitev za vse državljane EU, ne glede na kraj bivanja, državljanstvo, prihodek, socialni 
status ali invalidnost in starost; poudarja, da so zdravstvena pismenost pacientov, digitalne 
spretnosti pacientov in zdravstvenega osebja, širokopasovni dostop in uporabniku prijazna 
IKT orodja e-zdravja ključnega pomena za krepitev socialne in teritorialne kohezije, 
odpravo neenake obravnave na področju zdravja in za zagotovitev dostopa do 
preventivnih ukrepov zdravstvenega varstva in zdravniške pomoči v oddaljenih, redko 
poseljenih in drugače zapostavljenih regijah; meni, da imajo lokalne in regionalne oblasti 
v zvezi s tem ključno vlogo pri razširjanju informacij, izobraževanju in organizaciji 
usposabljanj v skladu s potrebami lokalnih skupnosti ter pri vključevanju organizacij 
civilne družbe in prostovoljcev;

3. ugotavlja, da je zdravstvena polika v številnih državah članicah v različnem obsegu 
zaupana regionalnim in lokalnim oblastem, in pozdravlja njihovo aktivno sodelovanje pri 
oblikovanju in izvajanju projekta e-zdravja; poziva k okrepitvi vloge regionalnih in 
lokalnih oblasti pri razvoju struktur e-zdravja; meni, da je dobro delujoč pristop 
upravljanja na več ravneh pogoj za uspešno opredelitev in izvajanje e-zdravja;

4. poudarja, da je organizacija zdravstvenega sistema v pristojnosti posameznih držav članic;
Komisijo kljub temu poziva, naj bolj dejavno sodeluje pri usklajevanju ukrepov držav 
članic in spodbujanju sodelovanja, pojasnjevanju pogojev in prepoznavanju skupnih ovir 
za čezmejno zdravstveno varstvo ter pri ocenjevanju učinkovitosti že obstoječih aplikacij 
e-zdravja v smislu spodbujanja izmenjave najboljših praks na ravni EU;

5. globoko obžaluje predlagano znižanje sredstev za instrument za povezovanje Evrope za 
širokopasovne in digitalne storitve, zlasti ob upoštevanju trenutne krize na področju 
konkurenčnosti v Uniji; upa, da bo to področje v okviru programa Obzorje 2020 še naprej 
financirano; spodbuja lokalne in regionalne oblasti, da uporabljajo sklade EU za 
financiranje e-zdravja.


