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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet ser positivt på kommissionens meddelande om handlingsplanen för 
e-hälsa 2012–2020 och anser att den innehåller en viktig uppsättning riktlinjer för 
nationella, regionala och lokala institutioner om hur de ska förbereda EU:s hälso- och 
sjukvårdssystem för dagens utmaningar. Till dessa hör en åldrande befolkning, 
spridningen av kroniska sjukdomar, ökad efterfrågan på vård av god kvalitet och 
specialiserade tjänster, behovet av att använda allt knappare resurser effektivare, att 
minska byråkrati och korruption och att skapa stabila marknadsförhållanden för att 
uppmuntra innovation.

2. Europaparlamentet anser att e-hälsa skapar stora möjligheter för att förbättra tillgången till 
hälso- och sjukvårdstjänster för alla EU-invånare, oberoende av var de befinner sig och 
oberoende av medborgarskap, inkomst, social status, funktionsnedsättning eller ålder.
Parlamentet betonar att patienters kunskaper om hälsa, patienters och hälso- och 
sjukvårdspersonalens digitala kompetens, tillgång till bredband och användarvänliga 
IKT-verktyg för e-hälsa är avgörande för att stärka den sociala och territoriella 
sammanhållningen, avskaffa bristande jämlikhet på hälsoområdet och ge tillgång till 
förebyggande hälsoåtgärder och medicinsk rådgivning i avlägsna, glest befolkade och 
i övrigt missgynnade områden. Lokala och regionala myndigheter spelar här en avgörande 
roll för att sprida information samt undervisa och anordna fortbildning som svarar mot 
lokalsamhällenas behov, och göra civilsamhällets organisationer och frivilliga delaktiga. 

3. Europaparlamentet konstaterar att hälsopolitiken i många medlemsstater i varierande 
omfattning anförtros regionala och lokala myndigheter och ser positivt på deras aktiva 
deltagande i utformning och genomförande av e-hälsoprojekt. Parlamentet vill se att de 
regionala och lokala myndigheternas roll vid utveckling av infrastrukturer för e-hälsa 
stärks. Parlamentet anser att en väl fungerande strategi för flernivåstyre är en förutsättning 
för att inrättandet och genomförandet av e-hälsa ska lyckas.

4. Europaparlamentet betonar att organisationen av hälso- och sjukvårdssystemen hör till 
medlemsstaternas behörighet. Kommissionen uppmanas trots detta att spela en aktivare 
roll när det gäller att samordna medlemsstaternas åtgärder och uppmuntra till samarbete, 
förtydliga förutsättningar och fastställa gemensamma hinder mot tillhandahållande av 
hälso- och sjukvård över gränserna, liksom för att bedöma effektiviteten av befintliga 
e-hälsoapplikationer, för att främja utbyte av bästa metoder på EU-nivå.

5. Europaparlamentet beklagar djupt, särskilt mot bakgrund av den aktuella krisen för 
unionens konkurrenskraft, de föreslagna nedskärningarna av Fonden för ett sammanlänkat 
Europa för bredband och digitala tjänster. Parlamentet hoppas att detta område kan 
fortsätta få finansiering genom Horisont 2020. Parlamentet uppmanar lokala och regionala 
myndigheter att utnyttja EU:s medel för att finansiera e-hälsa.


