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16.12.2019 B9-0239/1

Poprawka 1
Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Sandra Pereira, João Ferreira, Anne-Sophie 
Pelletier
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0239/2019
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, 
Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej na jednolitym rynku 
cyfrowym; wzmacniania pozycji obywateli i budowania zdrowszego społeczeństwa

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że osoby 
należące do niższych warstw społecznych 
zwykle mają większe potrzeby zdrowotne, 
a także są bardziej narażone na 
wykluczenie w wyniku transformacji 
cyfrowej opieki zdrowotnej;

N. mając na uwadze, że osoby 
należące do niższych warstw społecznych i 
stykające się z większym 
prawdopodobieństwem narażenia na 
niepewne formy zatrudnienia lub trudne 
zawody zwykle mają większe potrzeby 
zdrowotne, a także są bardziej narażone na 
wykluczenie w wyniku transformacji 
cyfrowej opieki zdrowotnej;
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Poprawka 2
Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Sandra Pereira, João Ferreira, Anne-Sophie 
Pelletier
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0239/2019
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, 
Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej na jednolitym rynku 
cyfrowym; wzmacniania pozycji obywateli i budowania zdrowszego społeczeństwa

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa ponadto, że jeżeli nie 
zaradzi się przepaści cyfrowej, doprowadzi 
ona do ekspansji pustyń medycznych;
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Poprawka 3
Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Sandra Pereira, João Ferreira, Anne-Sophie 
Pelletier
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0239/2019
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, 
Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej na jednolitym rynku 
cyfrowym; wzmacniania pozycji obywateli i budowania zdrowszego społeczeństwa

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przyznaje, że z wykorzystaniem 
danych z sektora zdrowia i opieki wiążą się 
istotne interesy gospodarcze; wzywa w 
związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do jasnego zdefiniowania 
obowiązków w zakresie zarządzania 
danymi i wprowadzenia nowego 
paradygmatu publiczno-prywatnego;

13. przyznaje, że z wykorzystaniem 
danych z sektora zdrowia i opieki wiążą się 
istotne interesy gospodarcze; wzywa w 
związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do jasnego zdefiniowania 
obowiązków w zakresie zarządzania 
danymi, przy jednoczesnym zapewnieniu, 
by dane dotyczące zdrowia były dobrze 
chronione i by były przechowywane i 
przetwarzane wyłącznie przez organy 
publiczne;
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Poprawka 4
Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0239/2019
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, 
Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej na jednolitym rynku 
cyfrowym; wzmacniania pozycji obywateli i budowania zdrowszego społeczeństwa

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zgadza się z Komisją, że obywatele 
powinni mieć bezpieczny dostęp do 
pełnego elektronicznego rekordu własnych 
danych dotyczących zdrowia oraz powinni 
zachować kontrolę nad swoimi danymi 
dotyczącymi zdrowia i być w stanie w 
bezpieczny sposób udostępniać je 
upoważnionym stronom, przy czym 
zgodnie z prawodawstwem w zakresie 
ochrony danych należy zakazać 
nieupoważnionego dostępu do tych 
danych;

16. zgadza się z Komisją, że obywatele 
powinni mieć bezpieczny dostęp do 
pełnego elektronicznego rekordu własnych 
danych dotyczących zdrowia oraz powinni 
zachować kontrolę nad swoimi danymi 
dotyczącymi zdrowia i być w stanie w 
bezpieczny sposób udostępniać je 
upoważnionym stronom, przy czym 
zgodnie z prawodawstwem w zakresie 
ochrony danych należy zakazać 
nieupoważnionego dostępu do tych 
danych; zauważa ponadto, że dane 
powinny być przechowywane na 
bezpiecznych lokalnych serwerach i 
przetwarzane przez niezależne organy;
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