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Rašytinis pareiškimas dėl e. sveikatos, pateiktas pagal Europos Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių 136 straipsnį1

1. E. sveikata turi galimybių pakeisti sveikatos priežiūros paslaugas ES ir jas padaryti 
visapusiškai efektyvesnes. Ji gerina piliečiams teikiamas paslaugas, mažina susijusias 
išlaidas ir veiklos sąnaudas, padeda nacionalinės sveikatos priežiūros sistemoms sutaupyti 
daug lėšų ir leidžia decentralizuoti sveikatos priežiūros politiką.

2. E. sveikata visų pirma yra pažangi medicinos priemonė, kuri apima naujoviškas IRT 
technologijas, kurias galima taikyti daugelyje sričių, įskaitant medicinos, mokslo ir 
technologijų sritis.

3. Tačiau dėl valstybių narių daromų investicijų skirtumų, Komisijos 2012–2020 m. E. 
sveikatos veiksmų planas nepadėjo e. sveikatos įgyvendinti visoje ES. Pvz., Italija e. 
sveikatai išleidžia 21 EUR vienam piliečiui, o Danija investuoja 70 EUR vienam piliečiui.

4. Todėl raginame Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis imtis reikiamų 
veiksmų, kad šis investavimo į skaitmenines technologijas atotrūkis būtų panaikintas. Taip 
pat raginame Komisijos sudaryti sąlygas valstybėms narėms lengviau bendradarbiauti e. 
sveikatos srityje ir dalytis savo patirtimi, žiniomis ir geriausia praktika. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, taip pat turėtų vykdyti gyventojų 
informavimo apie e. sveikatą kampanijas, atsižvelgdama į socialinius ir teritorinius 
skirtumus.

5. šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Tarybai ir Komisijai.

1 Pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, jei pareiškimą pasirašo dauguma visų 
Parlamento narių, pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis paskelbiamas protokole ir perduodamas adresatams, 
tačiau neįpareigoja Parlamento.


