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16.12.2019 B9-0239/5

Poprawka 5
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

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 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa opieki zdrowotnej i społecznej 
musi wspierać usługi skoncentrowane na 
obywatelu, a także upodmiotowić 
obywateli, aby odgrywali oni bardziej 
aktywną rolę w zapobieganiu chorobom i 
promowaniu zdrowia, w tym w usługach 
opieki zdrowotnej i społecznej, co będzie 
stanowić odpowiedź na potrzeby 
obywateli; jest również zdania, że taka 
transformacja powinna umożliwić 
wymianę informacji między pracownikami 
służby zdrowia – zgodnie z odpowiednimi 
ramami unijnymi w zakresie ochrony 
danych – w zakresie dokumentacji 
pacjentów, recept elektronicznych, 
wyników analiz laboratoryjnych, 
obrazowania medycznego i kart 
informacyjnych z leczenia szpitalnego; 
podkreśla przy tym, że nie może się to 
odbywać z lekceważeniem potrzeb 
pacjentów, którzy nie są w stanie nadążyć 
za transformacją cyfrową; podkreśla 
również, że cyfrowa opieka zdrowotna nie 
powinna otwierać drogi do opieki 
zdehumanizowanej;

6. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa opieki zdrowotnej i społecznej 
musi wspierać usługi skoncentrowane na 
obywatelu, a także upodmiotowić 
obywateli, aby odgrywali oni bardziej 
aktywną rolę w zapobieganiu chorobom i 
promowaniu zdrowia, w tym w usługach 
opieki zdrowotnej i społecznej, co będzie 
stanowić odpowiedź na potrzeby 
obywateli; jest również zdania, że taka 
transformacja powinna umożliwić, za 
zgodą pacjenta, wymianę informacji 
między pracownikami służby zdrowia – 
zgodnie z odpowiednimi ramami unijnymi 
w zakresie ochrony danych – w zakresie 
dokumentacji pacjentów, recept 
elektronicznych, wyników analiz 
laboratoryjnych, obrazowania medycznego 
i kart informacyjnych z leczenia 
szpitalnego; podkreśla przy tym, że nie 
może się to odbywać z lekceważeniem 
potrzeb pacjentów, którzy nie są w stanie 
nadążyć za transformacją cyfrową; 
podkreśla również, że cyfrowa opieka 
zdrowotna nie powinna otwierać drogi do 
opieki zdehumanizowanej;
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16.12.2019 B9-0239/6

Poprawka 6
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

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 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by popierały projekty, które 
wykorzystują dane rzeczywiste, oraz 
opracowały kryteria dotyczące jakości 
danych gromadzonych w środowisku 
niekontrolowanym, aby dane rzeczywiste 
pomagały osiągać korzystne efekty 
zdrowotne; ponadto wzywa w tym 
kontekście Komisję, by opracowała 
wytyczne promujące wtórne wykorzystanie 
danych w badaniach naukowych oraz 
zapewniła sprawiedliwy, przejrzysty i 
niedyskryminujący dostęp do danych w 
całej Europie;

21. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by popierały projekty, które 
wykorzystują zanonimizowane lub 
pseudonimiczne dane rzeczywiste, oraz 
opracowały kryteria dotyczące jakości 
danych gromadzonych w środowisku 
niekontrolowanym, aby takie dane 
rzeczywiste pomagały osiągać korzystne 
efekty zdrowotne; ponadto wzywa w tym 
kontekście Komisję, by opracowała 
wytyczne promujące wtórne wykorzystanie 
zanonimizowanych lub pseudonimicznych 
danych w badaniach naukowych oraz 
zapewniła sprawiedliwy, przejrzysty i 
niedyskryminujący dostęp do danych w 
całej Europie;
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Poprawka 7
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

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 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o wykorzystywanie danych 
rzeczywistych przy podejmowaniu decyzji 
regulacyjnych w sprawie leków, w celu 
uzupełnienia dowodów pozyskanych z 
randomizowanych badań klinicznych z 
grupą kontrolną;

22. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o wykorzystywanie 
zanonimizowanych lub pseudonimicznych 
danych rzeczywistych przy podejmowaniu 
decyzji regulacyjnych w sprawie leków, w 
celu uzupełnienia dowodów pozyskanych z 
randomizowanych badań klinicznych z 
grupą kontrolną;
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16.12.2019 B9-0239/8

Poprawka 8
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

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 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. apeluje do Komisji o zainicjowanie 
ogólnoeuropejskiej refleksji na temat 
etycznych aspektów transformacji cyfrowej 
opieki zdrowotnej i społecznej, z czynnym 
zaangażowaniem obywateli i wszystkich 
innych podmiotów w łańcuchu opieki 
zdrowotnej, w celu opracowania 
standardów etycznych i przepisów 
chroniących prawa obywateli, przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
bezpieczeństwa badaczom i sektorowi 
technologii medycznych, w szczególności 
w odniesieniu do wykorzystania danych 
dotyczących zdrowia oraz użycia SI;

23. apeluje do Komisji o zainicjowanie 
ogólnoeuropejskiej refleksji na temat 
etycznych aspektów transformacji cyfrowej 
opieki zdrowotnej i społecznej, z czynnym 
zaangażowaniem obywateli i wszystkich 
innych podmiotów w łańcuchu opieki 
zdrowotnej, w celu opracowania 
standardów etycznych i przepisów 
chroniących prawa obywateli, przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
bezpieczeństwa badaczom i sektorowi 
technologii medycznych, w szczególności 
w odniesieniu do korzystania z danych 
dotyczących zdrowia oraz SI;
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Poprawka 9
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

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 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję wraz z państwami 
członkowskimi i akredytowanymi 
instytucjami do dalszego testowania 
konkretnych aplikacji służących do 
odznaczającej się wysokim poziomem 
bezpieczeństwa transgranicznej wymiany 
danych dotyczących zdrowia na potrzeby 
badań i polityki zdrowotnej, aby usprawnić 
profilaktykę, diagnostykę i leczenie 
chorób, tak by pomóc systemom opieki 
zdrowotnej sprostać obecnym i przyszłym 
wyzwaniom;

29. wzywa Komisję wraz z państwami 
członkowskimi i akredytowanymi 
instytucjami do dalszego testowania 
konkretnych aplikacji służących do 
odznaczającej się wysokim poziomem 
bezpieczeństwa transgranicznej wymiany 
zanonimizowanych lub pseudonimicznych 
danych dotyczących zdrowia na potrzeby 
badań i polityki zdrowotnej, aby usprawnić 
profilaktykę, diagnostykę i leczenie 
chorób, tak by pomóc systemom opieki 
zdrowotnej sprostać obecnym i przyszłym 
wyzwaniom;
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