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Pozmeňujúci návrh 1
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Citácia 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 30. apríla 2004 s názvom Elektronické 
zdravotníctvo – zlepšenie zdravotnej 
starostlivosti pre občanov Európy: akčný 
plán pre európsky priestor elektronického 
zdravotníctva [KOM(2004) 356 
v konečnom znení],

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Citácia 1 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na pracovný 
dokument útvarov Komisie z 21. decembra 
2007 s názvom Akčný plán iniciatívy 
vedúcich trhov v oblasti elektronického 
zdravotníctva – Príloha I k oznámeniu –
Iniciatíva vedúcich trhov pre Európu 
[KOM(2007) 860 v konečnom znení, 
SEK(2007) 1730],

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Citácia 1 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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– so zreteľom na odporúčanie 
Komisie z 2. júla 2008 o cezhraničnej 
interoperabilite systémov elektronických 
zdravotných záznamov [oznámené 
pod číslom K(2008) 3282]1a,

_________________

1a Ú. v. EÚ 190, 18.7.2008, s. 37 – 43

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Citácia 1 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
zo 4. novembra 2008 o telemedicíne 
v prospech pacientov, systémov zdravotnej 
starostlivosti a spoločnosti 
[KOM(2008) 689 v konečnom znení],

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Citácia 2 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
zo 6. decembra 2012 s názvom Akčný plán 
elektronického zdravotníctva na roky 
2012 – 2020: Inovačná zdravotná 
starostlivosť pre 21. storočie 
([COM(2012) 736 v konečnom znení],

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Citácia 7 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na vykonávaciu 
smernicu Komisie 2012/52/EÚ 
z 20. decembra 2012, ktorou sa stanovujú 
opatrenia na uľahčenie uznávania 
lekárskych predpisov vystavených v inom 
členskom štáte,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Mireille D'Ornano

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže európske systémy zdravotnej 
a inej starostlivosti čelia vážnym výzvam 
v kontexte starnúcej spoločnosti, ktoré 
vyvolávajú obavy o udržateľnosť budúceho 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale 
na druhej strane vytvárajú nové príležitosti 
v dôsledku vzniku nových technológií;

A. keďže európske systémy zdravotnej 
a inej starostlivosti čelia vážnym výzvam 
v kontexte starnúcej spoločnosti a nárastu 
chronických ochorení ako diabetes, 
hypertenzia alebo rakovina, ktoré 
vyvolávajú obavy o udržateľnosť budúceho 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale 
na druhej strane vytvárajú nové príležitosti 
v dôsledku vzniku nových technológií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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B. keďže systémy zdravotnej 
starostlivosti musia maximalizovať 
účinnosť a efektívnosť zdravotníckych 
služieb a dlhodobej starostlivosti, 
poskytovať bezproblémovú starostlivosť 
v zmysle služieb i poskytovateľov 
a zaručovať zlepšenia týkajúce sa 
pacientov a ich meniacich sa potrieb 
starostlivosti;

B. keďže systémy zdravotnej 
starostlivosti musia maximalizovať 
účinnosť a efektívnosť prístupných, 
odolných a udržateľných zdravotníckych 
služieb a dlhodobej starostlivosti, 
poskytovať bezproblémovú starostlivosť 
v zmysle služieb i poskytovateľov 
a zaručovať zlepšenia týkajúce sa 
pacientov a ich meniacich sa potrieb 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže systémy zdravotnej 
starostlivosti musia maximalizovať 
účinnosť a efektívnosť zdravotníckych 
služieb a dlhodobej starostlivosti, 
poskytovať bezproblémovú starostlivosť 
v zmysle služieb i poskytovateľov 
a zaručovať zlepšenia týkajúce sa 
pacientov a ich meniacich sa potrieb 
starostlivosti;

B. keďže systémy zdravotnej 
starostlivosti musia maximalizovať 
efektívnosť, spravodlivý prístup 
a udržateľnosť zdravotníckych služieb 
a dlhodobej starostlivosti, poskytovať 
bezproblémovú starostlivosť v zmysle 
služieb i poskytovateľov a zaručovať 
zlepšenia týkajúce sa pacientov a ich 
meniacich sa potrieb starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Mireille D'Ornano

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže systémy zdravotnej 
starostlivosti musia maximalizovať 
účinnosť a efektívnosť zdravotníckych 
služieb a dlhodobej starostlivosti, 

B. keďže systémy zdravotnej 
starostlivosti musia maximalizovať 
účinnosť a efektívnosť zdravotníckych 
služieb a dlhodobej starostlivosti, 
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poskytovať bezproblémovú starostlivosť 
v zmysle služieb i poskytovateľov 
a zaručovať zlepšenia týkajúce sa 
pacientov a ich meniacich sa potrieb 
starostlivosti;

poskytovať bezproblémovú starostlivosť 
v zmysle služieb i poskytovateľov 
a zaručovať zlepšenia týkajúce sa 
pacientov a ich meniacich sa 
a narastajúcich potrieb starostlivosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže inovatívne digitálne riešenia 
pre zdravotnú a inú starostlivosť môžu 
podporiť zdravie a kvalitu života občanov 
a umožniť efektívnejšie spôsoby 
organizácie a poskytovania zdravotnej 
a inej starostlivosti;

C. keďže inovatívne digitálne riešenia 
pre zdravotnú a inú starostlivosť rozvíjané 
v spolupráci s konečnými prijímateľmi
môžu podporiť zdravie a kvalitu života 
občanov a umožniť efektívnejšie spôsoby 
organizácie a poskytovania zdravotnej 
a inej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže inovatívne digitálne riešenia 
pre zdravotnú a inú starostlivosť môžu 
podporiť zdravie a kvalitu života občanov 
a umožniť efektívnejšie spôsoby 
organizácie a poskytovania zdravotnej 
a inej starostlivosti;

C. keďže inovatívne digitálne riešenia 
pre zdravotnú a inú starostlivosť môžu 
podporiť zdravie a kvalitu života občanov 
a umožniť efektívnejšie spôsoby 
organizácie a poskytovania zdravotnej 
a inej starostlivosti, ako aj tvorbu nových 
príležitostí vďaka vzniku nových 
technológií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže inovatívne digitálne riešenia 
pre zdravotnú a inú starostlivosť môžu 
podporiť zdravie a kvalitu života občanov 
a umožniť efektívnejšie spôsoby 
organizácie a poskytovania zdravotnej 
a inej starostlivosti;

C. keďže inovatívne digitálne riešenia 
pre zdravotnú a inú starostlivosť môžu 
podporiť zdravie a kvalitu života občanov 
a umožniť efektívnejšie spôsoby 
organizácie a poskytovania zdravotnej 
a inej starostlivosti vrátane uvedených
postupov, mobilnej zdravotnej 
starostlivosti a diagnostiky na diaľku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže inovatívne digitálne riešenia 
pre zdravotnú a inú starostlivosť môžu 
podporiť zdravie a kvalitu života občanov 
a umožniť efektívnejšie spôsoby 
organizácie a poskytovania zdravotnej 
a inej starostlivosti;

C. keďže inovatívne digitálne riešenia 
pre zdravotnú a inú starostlivosť môžu 
zvýšiť prevenciu chorôb a podporu 
zdravého a kvalitného životného štýlu
občanov a umožniť efektívnejšie spôsoby 
organizácie a poskytovania zdravotnej 
a inej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže ak procesy navrhovania nie 
sú inkluzívne, množstvo sociálnych 
inovácií, využívanie okolností a 
užitočných aplikácií elektronického 
zdravotníctva zostáva nevyužitých; keďže 
inkluzívne procesy navrhovania a vývoja 
sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby 
technológie elektronického zdravotníctva 
neviedli k prehĺbeniu nerovností
v dôsledku vytvárania nástrojov 
a aplikácií, ktoré určení používatelia
nemôžu používať alebo ktoré nespĺňajú
ich potreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Nicola Caputo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže vďaka digitálnym
nástrojom môže verejnosť využívať
vedecké poznatky, ktoré im pomôžu
udržať si zdravie a zabrániť tomu, aby sa 
stali pacientmi;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 17
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže údaje týkajúce sa zdravia 
občanov EÚ sú kľúčovým faktorom 
pre digitálnu transformáciu; keďže 

D. keďže údaje týkajúce sa zdravia 
občanov EÚ sú kľúčovým faktorom 
pre digitálnu transformáciu; keďže 
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dostupnosť údajov je v jednotlivých 
členských štátoch veľmi rozdielna a keďže 
pre nedostatočnú interoperabilitu
a fragmentáciu trhu v systémoch 
zdravotníctva občania ešte nemôžu plne 
využívať výhody digitálneho jednotného 
trhu;

v prvom rade členské štáty sú zodpovedné 
za monitorovanie systému zdravotnej 
starostlivosti a ochrany občanov, a to 
predovšetkým ich údajov, a keďže 
dostupnosť údajov je v jednotlivých 
členských štátoch veľmi rozdielna a keďže 
pre nedostatočnú interoperabilitu 
a fragmentáciu trhu v systémoch 
zdravotníctva občania ešte nemôžu plne 
využívať výhody digitálneho jednotného 
trhu, čo si z bezpečnostných dôvodov 
vyžaduje striktné vymedzenie jeho 
právomocí a zodpovednosti v rámci 
inštitúcií EÚ a členských štátov 
pôsobiacich v tomto odvetví;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 18
Mireille D'Ornano

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže údaje týkajúce sa zdravia 
občanov EÚ sú kľúčovým faktorom 
pre digitálnu transformáciu; keďže 
dostupnosť údajov je v jednotlivých 
členských štátoch veľmi rozdielna a keďže 
pre nedostatočnú interoperabilitu 
a fragmentáciu trhu v systémoch 
zdravotníctva občania ešte nemôžu plne 
využívať výhody digitálneho jednotného 
trhu;

D. keďže údaje týkajúce sa zdravia 
občanov EÚ sú kľúčovým faktorom 
pre digitálnu transformáciu; keďže 
dostupnosť údajov a opatrenia na ich 
ochranu sú v jednotlivých členských 
štátoch veľmi rozdielne a keďže 
pre nedostatočnú interoperabilitu 
a fragmentáciu trhu v systémoch 
zdravotníctva občania ešte nemôžu plne 
využívať výhody digitálneho jednotného 
trhu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 19
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže prístup k osobným 
zdravotným údajom a ich spracovanie 
môže slúžiť záujmom verejného zdravia a 
prinášať značné výhody jednotlivcom 
a spoločnosti; keďže osobné zdravotné 
údaje, ktoré sú citlivej povahy 
a podliehajú etickým normám, si vyžadujú 
mimoriadne vysokú úroveň ochrany; 
technologický rozvoj môže zabezpečiť
ochranu súkromia vo vzťahu k osobným
zdravotným údajom, no zároveň môže 
priniesť nové riziká týkajúce sa súkromia
a bezpečnosti údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže digitálne údaje 
vygenerované zo zariadení a softvéru 
poskytujú príležitosti na rozšírenie 
znalostí a umožnenie lepšieho
porozumenia ochoreniam a chorobám, 
ako aj na zlepšenie lekárskej diagnostiky 
a starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Db. keďže veda, výskum a inovácia 
zohrávajú dôležitú úlohu v rámci 
konkurencieschopnosti Európy a jej 
schopnosti reagovať na výzvy; keďže 
exponenciálne skoky v rámci dostupnosti 
údajov podnecujú výskumné iniciatívy,
ktorých cieľom je porozumieť zdravotným 
procesom, usmerňujú vývoj liečebných 
postupov a analyzujú toky údajov na 
odhalenie ohrozenia zdravia, 
predpovedajú vypuknutie epidémií
a zabezpečujú pacientom poradenstvo; 
keďže techniky správy údajov sa môžu 
použiť na identifikáciu nedostatkov, rizík, 
trendov a modelov starostlivosti v oveľa 
kratšom časovom období;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže digitálne zariadenia 
a softvér boli vyvinuté s cieľom 
diagnostikovať a liečiť choroby 
a chronické ochorenia, ako aj uľahčiť 
starostlivosť o vlastné zdravie a pomôcť 
ľuďom monitorovať svoje zdravie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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E. keďže za organizáciu 
a poskytovanie zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti zodpovedajú členské štáty; 
keďže Únia môže podporovať spoluprácu 
medzi členskými štátmi pri podpore 
verejného zdravia a prevencii chorôb 
a cezhraničnom zlepšovaní doplnkovosti 
ich zdravotníckych služieb;

E. keďže za organizáciu 
a udržateľnosť poskytovania zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti zodpovedajú 
členské štáty; keďže Únia môže 
podporovať spoluprácu medzi členskými 
štátmi pri podpore verejného zdravia 
a prevencii chorôb a cezhraničnom 
zlepšovaní doplnkovosti ich 
zdravotníckych služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže očakávania pacientov 
narastajú a existuje potreba viacerých 
spôsobov interakcie ľudí 
so zdravotníckymi službami 
a zdravotníckymi pracovníkmi;

F. keďže očakávania pacientov 
narastajú a existuje potreba posilniť 
postavenie občanov v súvislosti s ich 
zdravím prostredníctvom služieb 
zameraných na používateľa a potreba
viacerých spôsobov interakcie ľudí 
so zdravotníckymi službami 
a zdravotníckymi pracovníkmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže v rámci postupnej 
digitalizácie spoločnosti čelia pacienti, 
opatrovatelia a zdravotnícki pracovníci 
výzvam v používaní informačných 
technológií a digitálnej infraštruktúry 

G. keďže v rámci postupnej 
digitalizácie spoločnosti čelia pacienti, 
opatrovatelia a zdravotnícki pracovníci 
výzvam v používaní informačných 
technológií a digitálnej infraštruktúry 
záznamov pacientov v súvislosti 
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záznamov pacientov v súvislosti s 
bezpečnosťou osobných údajov;

s bezpečnosťou osobných údajov; berúc 
do úvahy skutočnosť, že osoby uvedené 
v zozname nemôžu byť zodpovedné 
za bezpečnosť osobných údajov – to by 
mal vykonávať špecializovaný orgán 
s jasne vymedzenými právomocami, ktorý 
je pod kontrolou EDPS;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 26
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže v rámci postupnej 
digitalizácie spoločnosti čelia pacienti, 
opatrovatelia a zdravotnícki pracovníci 
výzvam v používaní informačných 
technológií a digitálnej infraštruktúry 
záznamov pacientov v súvislosti 
s bezpečnosťou osobných údajov;

G. keďže v rámci postupnej 
digitalizácie spoločnosti čelia pacienti, 
opatrovatelia a zdravotnícki pracovníci 
výzvam v používaní informačných 
technológií, personalizovanej diagnostiky
a digitálnej infraštruktúry záznamov 
pacientov v súvislosti s bezpečnosťou 
osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže hodnota globálneho trhu
digitálneho zdravotníctva sa v roku 2017 
odhadoval na 17 miliárd EUR s 
priemernou mierou rastu 12 až 16 % 
ročne; keďže ide o takmer desaťnásobok 
rýchlosti rastu celého hospodárstva EÚ; 
keďže tento rast by sa mohol zdvojnásobiť 
pomocou využívania informačných 
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technológií v oblasti zdravia s cieľom 
umožniť manažment chronických chorôb; 
keďže najnovšie postupy riadenia
dodávateľského reťazca by mohli účinne 
znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť;
keďže veda, výskum a inovácia zohrávajú 
dôležitú úlohu v rámci reakcie Európy 
na výzvy a na jej konkurencieschopnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Soledad Cabezón Ruiz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže vnútroštátne systémy 
zdravotníctva sú hlavným garantom práva 
občanov na prístup k zdravotnej 
starostlivosti a sú založené 
na nevyhnutnej zásade solidarity, podľa 
ktorej „zdraví ľudia finančne podporujú
chorých“, t. j. neexistuje žiadna priama
súvislosť medzi príspevkom 
a poskytnutými službami, ale spoločné 
vlastníctvo systémov a ich služieb 
založených na solidarite, ktorá zabezpečí 
ich efektívnosť a spravodlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže práva pacientov, ako sú 
stanovené okrem iného v Charte
základných práv, prevažujú nad všetkými 
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právami vyplývajúcimi z možnosti 
disponovať elektronickými údajmi
a keďže každému pacientovi musí byť 
zaručená sloboda výberu na základe 
tzv. výhrady svedomia a možnosti výberu 
v oblasti informačných technológií;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 30
Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže testovanie viacerých 
pilotných projektov elektronického 
zdravotníctva už prebieha v rôznych 
členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže nedávne nariadenie 
o všeobecnej ochrane údajov zabezpečilo 
pacientom právo na prístup k ich 
zdravotným údajom a ochrane ich 
súkromia bez toho, aby sa museli 
zaoberať otázkami týkajúcimi sa 
vlastníctva údajov alebo nových práv 
pacientov – zodpovednosť nesú systémy 
verejného zdravotníctva ako garanti 
spoločného záujmu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32
Monika Beňová

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie 
o uľahčovaní digitálnej transformácie 
zdravotnej a inej starostlivosti 
na digitálnom jednotnom trhu, ktorej 
cieľom je podporovať zdravie, prevenciu 
a kontrolu chorôb, pomáhať riešiť 
neuspokojené potreby pacientov 
a uľahčovať občanom rovnaký prístup 
k vysokokvalitnej starostlivosti 
prostredníctvom zmysluplného využívania 
digitálnych inovácií;

1. víta oznámenie Komisie 
o uľahčovaní digitálnej transformácie 
zdravotnej a inej starostlivosti 
na jednotnom digitálnom trhu, ktorej 
cieľom je podporovať zdravie, prevenciu 
a kontrolu chorôb, pomáhať riešiť 
neuspokojené potreby pacientov 
a uľahčovať občanom rovnaký prístup 
k vysokokvalitnej starostlivosti 
prostredníctvom zmysluplného využívania 
digitálnych inovácií a zároveň podporovať 
využívanie zmysluplných pilotných 
projektov využívajúcich digitálne 
inovácie, ako aj horizontálnu spoluprácu 
s platformami zameranými na pacienta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie 
o uľahčovaní digitálnej transformácie 
zdravotnej a inej starostlivosti 
na digitálnom jednotnom trhu, ktorej 
cieľom je podporovať zdravie, prevenciu 
a kontrolu chorôb, pomáhať riešiť 
neuspokojené potreby pacientov 
a uľahčovať občanom rovnaký prístup 
k vysokokvalitnej starostlivosti 
prostredníctvom zmysluplného využívania 
digitálnych inovácií;

1. víta oznámenie Komisie 
o uľahčovaní digitálnej transformácie 
zdravotnej a inej starostlivosti 
na jednotnom digitálnom trhu, ktorej 
cieľom je podporovať zdravie, prevenciu 
a kontrolu chorôb, pomáhať riešiť 
neuspokojené potreby pacientova ktorá
predstavuje príležitosť na zlepšenie 
udržateľnosti zdravotných systémov
a uľahčuje občanom rovnaký prístup 
k vysokokvalitnej starostlivosti 
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prostredníctvom zmysluplného využívania 
digitálnych inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie 
o uľahčovaní digitálnej transformácie 
zdravotnej a inej starostlivosti 
na digitálnom jednotnom trhu, ktorej 
cieľom je podporovať zdravie, prevenciu 
a kontrolu chorôb, pomáhať riešiť 
neuspokojené potreby pacientov 
a uľahčovať občanom rovnaký prístup 
k vysokokvalitnej starostlivosti 
prostredníctvom zmysluplného využívania 
digitálnych inovácií;

1. víta oznámenie Komisie 
o uľahčovaní digitálnej transformácie 
zdravotnej a inej starostlivosti 
na jednotnom digitálnom trhu, ktorej 
cieľom je podporovať zdravie, prevenciu 
a kontrolu chorôb, pomáhať riešiť 
neuspokojené potreby pacientov 
a uľahčovať občanom spravodlivý prístup 
k vysokokvalitnej starostlivosti navrhnutej 
a poskytovanej takým spôsobom, aby 
spĺňala potreby pacientov a neformálne
opatrujúcich osôb na všetkých úrovniach 
starostlivosti, prostredníctvom 
zmysluplného využívania digitálnych 
inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Mireille D'Ornano

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie 
o uľahčovaní digitálnej transformácie 
zdravotnej a inej starostlivosti 
na digitálnom jednotnom trhu, ktorej 
cieľom je podporovať zdravie, prevenciu 
a kontrolu chorôb, pomáhať riešiť 

1. berie na vedomie oznámenie 
Komisie o uľahčovaní digitálnej 
transformácie zdravotnej a inej 
starostlivosti na jednotnom digitálnom 
trhu, ktorej cieľom je podporovať zdravie, 
prevenciu a kontrolu chorôb, pomáhať 
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neuspokojené potreby pacientov 
a uľahčovať občanom rovnaký prístup 
k vysokokvalitnej starostlivosti 
prostredníctvom zmysluplného využívania 
digitálnych inovácií;

riešiť neuspokojené potreby pacientov 
a uľahčovať občanom rovnaký prístup 
k vysokokvalitnej starostlivosti 
prostredníctvom zmysluplného využívania 
digitálnych inovácií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Soledad Cabezón Ruiz

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že opatrenia, ktoré 
navrhla Komisia, môžu prispieť 
k posilneniu odolnosti a udržateľnosti 
európskych systémov zdravotnej a inej 
starostlivosti, ale aj k stimulácii rastu 
a podpore európskeho priemyslu v tejto 
oblasti, najmä pomocou pri maximalizácii 
potenciálu jednotného digitálneho trhu 
širším zavádzaním digitálnych produktov 
a služieb v oblasti zdravotnej a inej 
starostlivosti;

2. domnieva sa, že opatrenia, ktoré 
navrhla Komisia, môžu prispieť 
k posilneniu efektívnosti, spravodlivého 
prístupu a udržateľnosti európskych 
systémov verejnej zdravotnej a inej 
starostlivosti, ale aj k stimulácii rastu 
a podpore európskeho priemyslu v tejto 
oblasti, najmä pomocou pri maximalizácii 
potenciálu jednotného digitálneho trhu 
širším zavádzaním digitálnych produktov 
a služieb v oblasti zdravotnej a inej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zastáva názor, že digitálna 
transformácia v oblasti zdravotnej a inej 
starostlivosti musí byť viac zameraná 
na pacienta;

3. zastáva názor, že digitálna 
transformácia v oblasti zdravotnej a inej 
starostlivosti musí byť viac zameraná 
na pacienta; je presvedčený, že EÚ musí 
opätovne zdôrazniť svoju podporu 
prechodu od existujúcich 
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fragmentovaných modelov zdravotnej a 
sociálnej starostlivosti k holistickému 
a komplexnému koordinovanému systému 
zdravotnej starostlivosti; podporuje 
potrebu realizovať skutočnú 
transformáciu európskych sietí a podporiť 
prechod prístupu orientovaného 
na choroby a starostlivosť k väčšej 
prevencii; súhlasí s tým, že základ 
všetkých digitálnych inovácií musia tvoriť 
zdravotnícki pracovníci a naliehavá 
potreba zamerať sa na pacienta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zastáva názor, že digitálna 
transformácia v oblasti zdravotnej a inej 
starostlivosti musí byť viac zameraná
na pacienta;

3. zastáva názor, že digitálna 
transformácia v oblasti zdravotnej a inej 
starostlivosti musí podporovať služby
zamerané na pacienta a zároveň umožniť 
občanom aktívnejšie sa podieľať na 
prevencii chorôb a službách v oblasti 
zdravotnej a inej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Mireille D'Ornano

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zastáva názor, že digitálna 
transformácia v oblasti zdravotnej a inej 
starostlivosti musí byť viac zameraná 
na pacienta;

3. zastáva názor, že digitálna 
transformácia v oblasti zdravotnej a inej 
starostlivosti musí byť viac zameraná 
na pacienta, berúc do úvahy najmä vývoj 
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v oblasti zdravia, ktorý má značné
dôsledky, ako napríklad nárast 
chronických ochorení;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 40
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zastáva názor, že digitálna 
transformácia v oblasti zdravotnej a inej 
starostlivosti musí byť viac zameraná 
na pacienta;

3. zastáva názor, že digitálna 
transformácia v oblasti zdravotnej a inej 
starostlivosti musí byť viac zameraná 
na pacienta, berúc do úvahy základné
práva pacientov a možnosť voľby, ktoré 
sú vyjadrením osobnej slobody;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 41
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zastáva názor, že digitálna 
transformácia v oblasti zdravotnej a inej 
starostlivosti musí byť viac zameraná 
na pacienta;

3. zastáva názor, že digitálna 
transformácia v oblasti zdravotnej a inej 
starostlivosti musí byť viac zameraná 
na pacienta a tiež musí venovať pozornosť
potrebám, ktoré určili samotní pacienti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Luke Ming Flanagan

Návrh uznesenia
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Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zastáva názor, že digitálna
transformácia v oblasti zdravotnej a inej 
starostlivosti musí byť viac zameraná 
na pacienta;

3. domnieva sa, že digitálna 
transformácia v oblasti zdravotnej a inej 
starostlivosti musí byť viac zameraná 
na pacienta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Podnadpis 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Správa údajov a ochrana citlivých 
informácií občanov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že treba zabezpečiť 
kľúčovú úlohu systémov verejného zdravia 
pri správe vecí verejných a tvorbe politiky 
v oblasti digitálneho zdravotnej a inej 
starostlivosti;

4. domnieva sa, že treba zabezpečiť 
kľúčovú úlohu systémov verejného zdravia 
pri správe vecí verejných a tvorbe politiky 
v oblasti digitálnej zdravotnej a inej 
starostlivosti; konštatuje, že zavedením 
inovatívnych riešení vlády a tvorcovia 
politík už neuvažujú o výdavkoch 
na zdravotnú starostlivosť výlučne ako o 
nákladoch, ale ako o investíciách, ktoré 
prostredníctvom inovácií podporujú rast 
podnikov a vytváranie pracovných miest 
a nových podnikov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že treba zabezpečiť 
kľúčovú úlohu systémov verejného zdravia 
pri správe vecí verejných a tvorbe politiky 
v oblasti digitálneho zdravotnej a inej 
starostlivosti;

4. domnieva sa, že v spolupráci 
s aktérmi občianskej spoločnosti treba 
zabezpečiť kľúčovú úlohu systémov 
verejného zdravia pri správe vecí verejných 
a tvorbe politiky v oblasti digitálnej
zdravotnej a inej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že v budúcnosti sa 
budú musieť v rámci digitálnej zdravotnej
starostlivosti rozvíjať bezpečné a účinné 
anonymizačné a pseudoanonymizačné 
techniky, ktoré umožnia využívať citlivé 
údaje vo výskume v oblasti zdravia
bez zásahu do súkromia pacientov; 
upozorňuje na dôležitosť techník 
pseudoanonymizácie umožňujúcich 
opätovnú identifikáciu údajov darcu
v prípade ohrozenia ich zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
José Inácio Faria



PE629.455v01-00 24/54 AM\1166229SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje význam zapájania 
zdravotníckych pracovníkov a zástupcov 
pacientov do tvorby politík v oblasti 
digitálnej zdravotnej starostlivosti 
na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. domnieva sa, že citlivá povaha 
zdravotných údajov si vyžaduje osobitnú 
ochranu súkromia pacientov, ktorá si 
vyžaduje špecifické opatrenia na ochranu 
nielen pred kybernetickými útokmi, ale aj 
pred následkami neprimeraného 
používania možnými používateľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 4 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4c. uznáva, že využívanie údajov 
vygenerovaných odvetvím zdravotnej 
a inej starostlivosti je sprevádzané 
významným hospodárskym záujmom
a správa údajov musí mať vymedzené 
jasné systémy zodpovednosti, a preto si 
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nový model vyžaduje, aby bola táto 
skutočnosť zaručená novými vzťahmi
medzi verejným a súkromným odvetvím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 4 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4d. domnieva sa, že systémy verejného 
zdravotníctva sú najkompetentnejšie 
orgány na riadenie a/alebo dohľad 
nad zhromažďovaním, anonymizáciou 
a pseudoanonymizáciou, uchovávaním 
a využívaním zdravotných údajov, pričom 
súčasne chránia súkromie pacientov a 
zabezpečujú efektívnosť, spravodlivý 
prístup a udržateľnosť v celom odvetví 
zdravotnej a inej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že občania majú právo 
na prístup k svojim osobným zdravotným 
údajom a na ich spoločné využívanie 
v súlade so všeobecným nariadením 
o ochrane údajov;

5. zdôrazňuje, že občania majú právo 
na prístup k svojim osobným zdravotným 
údajom a na ich spoločné využívanie 
v súlade so všeobecným nariadením 
o ochrane údajov a môžu očakávať, 
že tieto údaje im budú k dispozícii včas 
a používateľsky prijateľným spôsobom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 52
Mireille D'Ornano

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že občania majú právo 
na prístup k svojim osobným zdravotným 
údajom a na ich spoločné využívanie 
v súlade so všeobecným nariadením 
o ochrane údajov;

5. zdôrazňuje, že občania majú právo 
na prístup k svojim osobným zdravotným 
údajom a na ich spoločné využívanie 
zaručene bezpečným spôsobom v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Luke Ming Flanagan

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že občania majú právo 
na prístup k svojim osobným zdravotným 
údajom a na ich spoločné využívanie 
v súlade so všeobecným nariadením 
o ochrane údajov;

5. zdôrazňuje, že občania majú právo 
na prístup k svojim osobným zdravotným 
údajom a – predovšetkým – na ich 
spoločné využívanie v súlade 
so všeobecným nariadením o ochrane 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že na riešenie
dôsledkov pre vnútroštátne zdravotné 
systémy je potrebné predložiť návrh 
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Komisie o výmene informácií a správe 
údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohí občania v Európe majú v súčasnosti 
obmedzený elektronický prístup k svojim 
osobným zdravotným údajom, najmä 
pokiaľ ide o cezhraničnú liečbu;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohí občania v Európe majú v súčasnosti 
obmedzený elektronický prístup k svojim 
osobným zdravotným údajom, najmä 
pokiaľ ide o cezhraničnú liečbu; podporuje 
úsilie Komisie o poskytnutie právnej istoty 
a partnerstva v oblasti spracúvania 
údajov, ktoré posilní dôveru, čím sa 
umožní cezhraničný tok údajov 
budovaním európskej referenčnej siete a 
iných digitálnych platforiem 
elektronického zdravotníctva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohí občania v Európe majú v súčasnosti 
obmedzený elektronický prístup k svojim 
osobným zdravotným údajom, najmä 
pokiaľ ide o cezhraničnú liečbu;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohí občania v Európe majú v súčasnosti 
obmedzený elektronický prístup k svojim 
osobným zdravotným údajom, najmä 
pokiaľ ide o cezhraničnú liečbu; očakáva, 
že inštitúcie zodpovedné za boj 
proti digitálnemu vylúčeniu zaistia, aby 
bol všetkým občanom EÚ zabezpečený čo 
najskorší prístup k týmto údajom;
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 57
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohí občania v Európe majú v súčasnosti 
obmedzený elektronický prístup k svojim 
osobným zdravotným údajom, najmä 
pokiaľ ide o cezhraničnú liečbu;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohí občania v Európe majú v súčasnosti 
obmedzený prístup k svojim elektronickým
osobným zdravotným údajom, najmä 
pokiaľ ide o cezhraničnú liečbu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Luke Ming Flanagan

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. súhlasí s Komisiou, že občania by 
mali mať zabezpečený prístup 
ku komplexným elektronickým záznamom 
o svojich údajoch o zdravotnom stave 
a mali by mať aj naďalej kontrolu 
a možnosť spoločne využívať svoje osobné 
zdravotné údaje so splnomocnenými 
stranami, a že súčasne treba zabrániť
neoprávnenému prístupu v súlade 
s právnymi predpismi o ochrane údajov;

7. súhlasí s Komisiou, že občania by 
mali mať zabezpečený prístup 
ku komplexným elektronickým záznamom 
o svojich údajoch o zdravotnom stave 
a mali by mať aj naďalej kontrolu 
a možnosť spoločne využívať svoje osobné 
zdravotné údaje so splnomocnenými 
stranami, a že sa súčasne zabráni
neoprávnenému prístupu v súlade 
s právnymi predpismi o ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. odporúča, aby sa v rámci správy
osobných zdravotných údajov zabezpečilo
zapájanie a účasť širokej škály 
zainteresovaných strán, najmä 
prostredníctvom verejných konzultácií, s 
cieľom zabezpečiť, aby spracovanie 
osobných zdravotných údajov slúžilo 
verejnému záujmu a aby bolo v súlade so 
spoločenskými hodnotami a primeranými 
očakávaniami jednotlivcov v rámci 
ochrany a používania ich údajov 
na správu systému zdravotnej 
starostlivosti, výskum, štatistiku alebo iné 
zdravotné účely, ktoré slúžia verejnému 
záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje prevažujúci význam 
ochrany osobných údajov nad právom 
na prístup k všetkej elektronickej 
zdravotnej dokumentácii a navrhuje, aby 
sa v rámci tejto dokumentácie 
identifikovali základné a rozšírené údaje; 
prístup k nim by na rozdiel od základných 
údajov nebol všeobecný, ale vyžadoval by 
osobitný súhlas dotknutého pacienta;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 61
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
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Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. pripomína Komisii, že existujú 
riešenia, ktoré umožnia pacientom nielen 
prístup, ale aj účasť na svojich 
elektronických osobných zdravotných 
záznamoch prostredníctvom pridávania 
vlastných poznámok a pripomienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v podpore spolupráce zdravotníckych 
orgánov členských štátov pri pripájaní 
k digitálnej infraštruktúre elektronického 
zdravotníctva s cieľom rozšíriť jej 
využívanie aj na účely interoperability 
elektronických záznamov členských štátov 
podporou rozvoja a prijatím európskeho 
formátu výmeny elektronických záznamov;

8. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v podpore spolupráce zdravotníckych 
orgánov členských štátov pri pripájaní 
k digitálnej infraštruktúre elektronického 
zdravotníctva s cieľom rozšíriť jej 
využívanie aj na účely interoperability 
elektronických záznamov členských štátov 
podporou rozvoja a prijatím európskeho 
formátu výmeny elektronických záznamov; 
vyzýva Komisiu, aby zvážila túto 
spoluprácu s cieľom zahrnúť vzájomné 
prepojenie elektronických zdravotných 
záznamov s elektronickými systémami 
predpisovania, ktoré umožnia príslušným 
zdravotníckym pracovníkom prístup 
k potrebným informáciám o pacientoch 
na informované zásahy, aktualizáciu 
elektronického zdravotného záznamu,
identifikáciu a určovanie prípadných 
liekov a riešenie otázok týkajúcich sa 
bezpečnosti pacientov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 63
Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v podpore spolupráce zdravotníckych 
orgánov členských štátov pri pripájaní 
k digitálnej infraštruktúre elektronického 
zdravotníctva s cieľom rozšíriť jej 
využívanie aj na účely interoperability 
elektronických záznamov členských štátov 
podporou rozvoja a prijatím európskeho 
formátu výmeny elektronických záznamov;

8. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v podpore spolupráce zdravotníckych 
orgánov členských štátov pri pripájaní 
k digitálnej infraštruktúre elektronického 
zdravotníctva s cieľom rozšíriť jej 
využívanie aj na účely interoperability 
elektronických záznamov členských štátov 
podporou rozvoja a prijatím európskeho 
formátu výmeny elektronických záznamov, 
berúc na vedomie viacjazyčnosť Únie 
a používateľov s osobitnými potrebami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. domnieva sa, že digitálne riešenia 
v oblasti zdravotnej starostlivosti súvisia 
s technologickým pokrokom založeným 
na vedeckom vývoji a výskume;
konštatuje, že digitálne riešenia v oblasti 
zdravia si vyžadujú náležité systémy 
interoperability, budúcu infraštruktúru 
založenú na bezpečnom uchovávaní, 
zavedenie 5G siete, podmienky pre rozvoj 
internetu vecí a spracúvania veľkých dát 
v rámci zdravotnej starostlivosti 
vo vysokovýkonných výpočtových 
strediskách; domnieva sa, že s cieľom 
zaručiť pacientom spokojnosť by mala 
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byť primeraná infraštruktúra prístupná 
všade a byť otvorená pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje dôležitosť práce siete 
elektronického zdravotníctva 
pri prekonávaní prekážok v oblasti 
právnej, organizačnej, technickej 
a sémantickej interoperability v súvislosti 
s cezhraničnou výmenou osobných 
zdravotných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Komisiu, aby koordinovala 
pravidelné monitorovanie riešení 
cezhraničného elektronického 
zdravotníctva prostredníctvom spoločnej 
politiky podávania správ s postupmi 
a ukazovateľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Ivo Belet
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Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
primerané riadenie infraštruktúry 
digitálnych služieb elektronického 
zdravotníctva s cieľom zlepšiť 
interoperabilitu údajov o pacientoch 
a prístup občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Mireille D'Ornano

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje význam monitorovania 
vykonávania všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov a nariadenia 
o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu s ohľadom 
na zdravie;

9. zdôrazňuje význam monitorovania 
vykonávania všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov a nariadenia 
o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu s ohľadom 
na zdravie – mimoriadne citlivú oblasť, 
pre ktorú je potrebné zabezpečiť všetky 
možné záruky ochrany údajov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 69
Luke Ming Flanagan

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby si vymieňali najlepšie postupy, pokiaľ 
ide o spoločné využívanie údajov o zdraví, 
ako aj vypracovanie noriem na európskej 

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby si vymieňali najlepšie postupy 
o spoločnom využívaní údajov o zdraví, 
ako aj na vypracovanie noriem 
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úrovni a vzájomne uznávaných systémov 
certifikácie/akreditácie vrátane systémov 
bezpečnosti a ochrany údajov;

na európskej úrovni a vzájomne 
uznávaných systémov 
certifikácie/akreditácie vrátane systémov 
bezpečnosti a ochrany údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby si vymieňali najlepšie postupy, pokiaľ 
ide o spoločné využívanie údajov o zdraví, 
ako aj vypracovanie noriem na európskej 
úrovni a vzájomne uznávaných systémov 
certifikácie/akreditácie vrátane systémov 
bezpečnosti a ochrany údajov;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby si vymieňali najlepšie postupy v rámci 
spoločného využívania údajov o zdraví, 
ako aj na vypracovanie noriem 
na európskej úrovni a vzájomne 
uznávaných systémov 
certifikácie/akreditácie vrátane systémov 
bezpečnosti a ochrany údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali projekty, ktoré používajú 
reálne údaje vedúce k priaznivým 
výsledkom v oblasti zdravia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Urszula Krupa



AM\1166229SK.docx 35/54 PE629.455v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali projekty, ktoré používajú 
reálne údaje vedúce k priaznivým 
výsledkom v oblasti zdravia;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vypracovali pilotné štúdie s cieľom 
určiť vhodnosť používania skutočných 
údajov (s osobitným zreteľom na ich 
použitie v algoritmickej AI analýze 
skutočných údajov) na dosiahnutie 
užitočných výsledkov v oblasti zdravia;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 73
Luke Ming Flanagan

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali projekty, ktoré používajú 
reálne údaje vedúce k priaznivým 
výsledkom v oblasti zdravia;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali projekty, ktoré používajú 
reálne údaje, ktoré budú viesť
k priaznivým výsledkom v oblasti zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že zdravotné údaje by 
sa mali vo veľkej miere využívať 
na výskum a vývoj v zdravotníctve;
konštatuje, že súčasné dostupné metódy 
analýzy údajov umožňujú výskumu riešiť 
zložité otázky, ktoré v minulosti neboli 
riešiteľné; je presvedčený, že podporný 
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výskum sa zameriava na návrh a analýzu 
spustiteľných počítačových algoritmov 
opisujúcich biologické javy, najmä 
rakovinu a poruchy mozgu, ktoré nás 
vedú k novým objavom a napokon aj 
k novým terapiám na záchranu ľudských 
životov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. je presvedčený, že umelá 
inteligencia, strojové učenie 
a exponenciálne skoky v rámci 
dostupnosti údajov podnecujú výskumné 
iniciatívy, ktorých cieľom je porozumieť 
biológii na molekulárnej a bunkovej 
úrovni, usmerňujú vývoj liečebných 
postupov a analyzujú toky údajov na 
odhalenie zdravotných hrozieb, 
predpovedajú vypuknutie epidémií 
a zabezpečujú pacientom poradenstvo;
domnieva sa, že technológie na hĺbkovú 
analýzu údajov a navigáciu údajov možno 
použiť na identifikáciu nedostatkov, rizík, 
trendov a modelov v oblasti starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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14. domnieva sa, že treba zvýšiť kvalitu 
údajov o zdravotnom stave, 
štandardizovať zber údajov, podporovať 
interoperabilitu európskych registrov 
chorôb a pokročiť vpred pri analýze údajov 
pomocou vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky a modelovania, ako aj pri ochrane
dôverných alebo citlivých údajov;

14. domnieva sa, že treba zvýšiť kvalitu 
údajov o zdravotnom stave bez potreby 
štandardizovania zberu údajov, zabrániť 
centralizácii existujúcich zdravotných
údajov, aby sa predišlo ich použitiu 
neoprávnenými subjektmi na komerčné 
účely, a podporovať interoperabilitu 
európskych registrov chorôb a pokročiť 
vpred pri analýze údajov pomocou 
vysokovýkonnej výpočtovej techniky 
a modelovania (napr. prostredníctvom 
európskeho strediska pre veľké údaje) ako 
aj pri zvýšení ochrany dôverných alebo 
citlivých údajov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 77
Carlos Zorrinho, Soledad Cabezón Ruiz

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. domnieva sa, že krok smerom 
k digitalizácii by bol príležitosťou 
na opätovné preskúmanie verejno-
súkromných partnerstiev z hľadiska 
zodpovednosti a spravodlivého využívania 
výsledkov výskumu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby uľahčila 
koordinovanú európsku činnosť s cieľom 
podporiť združovanie a bezpečnú výmenu 

vypúšťa sa
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genomických a iných údajov o zdraví 
s cieľom napredovať vo výskume 
a personalizovanej medicíne a aby 
zároveň zabezpečila úplný súlad 
s právnymi predpismi na ochranu údajov 
a etickými zásadami;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 79
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby uľahčila 
koordinovanú európsku činnosť s cieľom 
podporiť združovanie a bezpečnú výmenu 
genomických a iných údajov o zdraví 
s cieľom napredovať vo výskume 
a personalizovanej medicíne a aby zároveň 
zabezpečila úplný súlad s právnymi 
predpismi na ochranu údajov a etickými 
zásadami;

15. vyzýva Komisiu, aby uľahčila 
koordinovanú európsku činnosť s cieľom 
podporiť združovanie a bezpečnú výmenu 
genomických a iných údajov o zdraví 
s cieľom napredovať vo výskume 
a personalizovanej medicíne a aby zároveň 
zabezpečila úplný súlad s právnymi 
predpismi na ochranu údajov a etickými 
zásadami; domnieva sa, že existujú 
nedostatky v rámci podpory spolupráce 
medzi univerzitami a podnikmi s cieľom 
pozdvihnúť komerčné využitie poznatkov 
a inovácií z oblasti zavádzania digitálneho 
zdravotníctva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Luke Ming Flanagan

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu, aby uľahčila 
koordinovanú európsku činnosť s cieľom 
podporiť združovanie a bezpečnú výmenu 

15. vyzýva Komisiu, aby uľahčila 
koordinovanú európsku činnosť s cieľom 
podporiť združovanie, ako aj bezpečnú 
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genomických a iných údajov o zdraví 
s cieľom napredovať vo výskume 
a personalizovanej medicíne a aby zároveň 
zabezpečila úplný súlad s právnymi 
predpismi na ochranu údajov a etickými 
zásadami;

výmenu genomických a iných údajov 
o zdraví s cieľom napredovať vo výskume 
a personalizovanej medicíne a aby zároveň 
zabezpečila úplný súlad s právnymi 
predpismi na ochranu údajov a etickými 
zásadami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby pristúpila 
k testovaniu osobitných žiadostí 
o cezhraničnú výmenu zdravotných údajov 
pre politiku v oblasti výskumu a zdravia 
s cieľom zlepšiť liečbu, diagnostiku 
a prevenciu chorôb;

16. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci 
s členskými štátmi pristúpila k testovaniu 
osobitných žiadostí o cezhraničnú výmenu 
zdravotných údajov pre politiku v oblasti 
výskumu a zdravia s cieľom zlepšiť liečbu, 
diagnostiku a prevenciu chorôb, a pomôcť 
tak systémom zdravotnej starostlivosti 
reagovať na súčasné a budúce výzvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali používanie reálnych 
údajov v kombinácii s lekárskymi údajmi 
zo strany verejných poskytovateľov 
zdravotnej a inej starostlivosti vedúce 
k priaznivým výsledkom v oblasti zdravia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 83
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že prechod 
na digitalizáciu je príležitosťou 
na zavedenie ambiciózneho programu 
budovania kapacít pre občanov;

17. domnieva sa, že prechod 
na digitalizáciu je príležitosťou 
na zavedenie ambiciózneho programu 
budovania kapacít pre pacientov a občanov 
a posilňovania ich postavenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že rozvoj spoločného 
rámca na harmonizáciu zberu údajov 
o zdravotnom stave, ich uchovávanie 
a používanie v EÚ by mohol zlepšiť 
kvalitu výskumných a zdravotníckych 
služieb poskytovaných občanom 
a uľahčiť aj všeobecný prístup k nim;

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 85
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že rozvoj spoločného
rámca na harmonizáciu zberu údajov 

18. domnieva sa, že rozvoj spoločných 
noriem na harmonizáciu zberu údajov 
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o zdravotnom stave, ich uchovávanie 
a používanie v EÚ by mohol zlepšiť 
kvalitu výskumných a zdravotníckych 
služieb poskytovaných občanom a uľahčiť 
aj všeobecný prístup k nim;

o zdravotnom stave, ich uchovávanie 
a používanie v EÚ by mohol zlepšiť 
kvalitu výskumných a zdravotníckych 
služieb poskytovaných občanom a uľahčiť 
aj všeobecný prístup k nim;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. žiada o vytvorenie európskeho 
strediska pre veľké údaje, v rámci ktorého 
by zástupcovia členských štátov realizovali 
výskum na celosvetovej úrovni 
a zabezpečili zachovanie autonómie 
ochrany a spracovania údajov 
jednotlivých krajín v rámci systémov 
zdravotnej starostlivosti týchto krajín;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 87
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje význam vhodných 
mechanizmov pre informovaný súhlas
a začleňovanie pacientov do správy údajov 
a vypracúvania usmernení o osvedčených 
postupoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 88
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. domnieva sa, že je potrebné lepšie 
napredovať v podpore zdravia, 
predchádzať chorobám a poskytovať 
integrované služby založené na potrebách 
ľudí, najmä počas pandémií;

19. domnieva sa, že je potrebné lepšie 
napredovať v podpore zdravia, 
predchádzať chorobám a poskytovať 
integrované služby založené na potrebách 
ľudí, najmä počas pandémií; považuje 
včasnú a správnu diagnostiku za dôležitú 
zložku starostlivosti zameranú 
na pacienta, na základe ktorej možno 
zabezpečiť najefektívnejšiu liečbu v čo 
najkratšom čase;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. domnieva sa, že nástroje digitálnej 
zdravotnej starostlivosti majú dobrú 
pozíciu na riešenie problémov súvisiacich 
s dostupnosťou informácií o zdraví 
a so zdravotnou gramotnosťou, a to tak 
pre lepšiu prevenciu chorôb, ako aj 
pre účinnejšie riadenie chorôb; domnieva 
sa, že tieto nástroje, keď sa budujú 
s príspevkom príslušných odborníkov 
v oblasti zdravotníctva a používateľov 
z občianskej spoločnosti, zaručujú väčšiu 
presnosť a úplnosť informácií, ktoré 
umožňujú podporu zdravých návykov 
a preventívnych aktivít, ako aj podporu 
rozhodnutí v oblasti zdravia a dodržiavania 
liečby pacientmi;

20. domnieva sa, že nástroje digitálnej 
zdravotnej starostlivosti majú dobrú 
pozíciu na riešenie problémov súvisiacich 
s dostupnosťou informácií o zdraví 
a so zdravotnou gramotnosťou, a to tak 
pre lepšiu prevenciu chorôb, ako aj 
pre účinnejšie riadenie chorôb; domnieva 
sa, že tieto nástroje, keď sa budujú 
s príspevkom príslušných odborníkov 
v oblasti zdravotníctva a používateľov 
z občianskej spoločnosti, zaručujú väčšiu 
presnosť a úplnosť informácií, ktoré 
umožňujú podporu zdravých návykov 
a preventívnych aktivít, ako aj podporu 
rozhodnutí v oblasti zdravia a dodržiavania 
liečby pacientmi; využívanie týchto 
nástrojov však bude viesť k možnosti 
právnej a finančnej zodpovednosti za ich 
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chybné fungovanie, najmä ak dôjde 
k zhoršeniu zdravia pacientov alebo 
dokonca k smrti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 90
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. domnieva sa, že nástroje digitálnej 
zdravotnej starostlivosti majú dobrú 
pozíciu na riešenie problémov súvisiacich 
s dostupnosťou informácií o zdraví 
a so zdravotnou gramotnosťou, a to tak 
pre lepšiu prevenciu chorôb, ako aj 
pre účinnejšie riadenie chorôb; domnieva 
sa, že tieto nástroje, keď sa budujú 
s príspevkom príslušných odborníkov 
v oblasti zdravotníctva a používateľov 
z občianskej spoločnosti, zaručujú väčšiu 
presnosť a úplnosť informácií, ktoré 
umožňujú podporu zdravých návykov 
a preventívnych aktivít, ako aj podporu 
rozhodnutí v oblasti zdravia a dodržiavania 
liečby pacientmi;

20. domnieva sa, že nástroje digitálnej 
zdravotnej starostlivosti majú dobrú 
pozíciu na riešenie problémov súvisiacich 
s dostupnosťou informácií o zdraví 
a so zdravotnou gramotnosťou, a to tak 
pre lepšiu prevenciu chorôb, ako aj 
pre účinnejšie riadenie chorôb; domnieva 
sa, že tieto nástroje, keď sa budujú 
s príspevkom príslušných odborníkov 
v oblasti zdravotníctva a používateľov 
z občianskej spoločnosti, zaručujú väčšiu 
presnosť a úplnosť informácií, ktoré 
umožňujú podporu zdravých návykov 
a preventívnych aktivít, možnosť 
spoločného rozhodovania pacientov 
a zdravotníckych pracovníkov, ako aj 
podporu rozhodnutí v oblasti zdravia 
a dodržiavania liečby pacientmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Luke Ming Flanagan

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. domnieva sa, že nástroje digitálnej 
zdravotnej starostlivosti majú dobrú 

20. domnieva sa, že nástroje digitálnej 
zdravotnej starostlivosti majú dobrú 
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pozíciu na riešenie problémov súvisiacich 
s dostupnosťou informácií o zdraví 
a so zdravotnou gramotnosťou, a to tak
pre lepšiu prevenciu chorôb, ako aj 
pre účinnejšie riadenie chorôb; domnieva 
sa, že tieto nástroje, keď sa budujú 
s príspevkom príslušných odborníkov 
v oblasti zdravotníctva a používateľov 
z občianskej spoločnosti, zaručujú väčšiu 
presnosť a úplnosť informácií, ktoré 
umožňujú podporu zdravých návykov 
a preventívnych aktivít, ako aj podporu 
rozhodnutí v oblasti zdravia a dodržiavania 
liečby pacientmi;

pozíciu na riešenie problémov súvisiacich 
s dostupnosťou informácií o zdraví 
a so zdravotnou gramotnosťou, ktoré sú 
nevyhnutné pre lepšiu prevenciu chorôb, 
ako aj pre účinnejšie riadenie chorôb; 
domnieva sa, že tieto nástroje, keď sa 
budujú s príspevkom príslušných 
odborníkov v oblasti zdravotníctva a 
používateľov z občianskej spoločnosti, 
zaručujú väčšiu presnosť a úplnosť 
informácií, ktoré umožňujú podporu 
zdravých návykov a preventívnych aktivít, 
ako aj podporu rozhodnutí v oblasti zdravia 
a dodržiavania liečby pacientmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. domnieva sa, že nástroje digitálnej 
zdravotnej starostlivosti majú dobrú 
pozíciu na riešenie problémov súvisiacich
s dostupnosťou informácií o zdraví 
a so zdravotnou gramotnosťou, a to tak 
pre lepšiu prevenciu chorôb, ako aj 
pre účinnejšie riadenie chorôb; domnieva 
sa, že tieto nástroje, keď sa budujú 
s príspevkom príslušných odborníkov 
v oblasti zdravotníctva a používateľov 
z občianskej spoločnosti, zaručujú väčšiu 
presnosť a úplnosť informácií, ktoré 
umožňujú podporu zdravých návykov 
a preventívnych aktivít, ako aj podporu 
rozhodnutí v oblasti zdravia a dodržiavania 
liečby pacientmi;

20. domnieva sa, že nástroje digitálnej 
zdravotnej starostlivosti by mohli riešiť 
problémy súvisiace s dostupnosťou 
informácií o zdraví a so zdravotnou 
gramotnosťou, a to tak pre lepšiu prevenciu 
chorôb, ako aj pre účinnejšie riadenie 
chorôb; domnieva sa, že tieto nástroje, keď 
sa budujú s príspevkom príslušných 
odborníkov v oblasti zdravotníctva a 
používateľov z občianskej spoločnosti, 
zaručujú väčšiu presnosť a úplnosť 
informácií, ktoré umožňujú podporu 
zdravých návykov a preventívnych aktivít, 
ako aj podporu rozhodnutí v oblasti zdravia 
a dodržiavania liečby pacientmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
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Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. zdôrazňuje, že úspešná 
reorganizácia poskytovania starostlivosti 
by mala prijať transparentný prístup 
zdola nahor na budovanie dôvery a 
vytváranie synergií medzi rôznymi 
zainteresovanými stranami; zdôrazňuje, 
že reorganizácia modelov a systémov na 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa 
nemôže uskutočniť bez zapojenia vlád, 
poskytovateľov, pacientov, poisťovateľov 
a zdravotníckych pracovníkov; 
zdôrazňuje, že digitálne zdravotníctvo si 
vyžaduje inovácie v priemyselných 
odvetviach a disciplínach, ako napríklad 
v odvetví informačných technológií
(umelá inteligencia, internet vecí, analýza 
údajov, automatizované rozhodnutia, 
algoritmy), digitálnom dizajne (webové 
technológie, virtuálna realita, hry a pod.), 
spoločenských vedách (zmeny správania, 
psychológia) a v lekárskych vedách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. nabáda Komisiu, aby ďalej 
pomáhala členským štátom pri organizácii 
uznávania lekárskych predpisov 
vydávaných v inom členskom štáte; 
konštatuje, že ak by vznikla potreba 
vylúčiť niektoré lieky alebo zdravotnícke 
pomôcky z hľadiska ochrany verejného 
zdravia, Komisia by mala byť schopná 
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pohotovo riešiť túto skutočnosť 
prostredníctvom delegovaného aktu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. konštatuje, že digitálne 
zdravotníctvo poskytuje novú príležitosť 
na využívanie výhod EÚ v psychiatrickom 
genetickom výskume založené na systéme 
verejného zdravotníctva a biobankách; 
domnieva sa, že ide o obrovskú príležitosť 
na vytvorenie silnejšieho systému 
prevencie s cieľom zhromažďovať
sekvenované genómy a poskytnúť k nim 
prístup v rámci EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje význam prístupu 
orientovaného na jednotlivca 
pri organizovaní zdravotnej a inej 
starostlivosti, a to aj prostredníctvom 
využívania digitálnych riešení a nástrojov, 
ktoré majú veľký potenciál zlepšenia 
kvality zdravotníckych služieb, ale aj 
zdravia a pohody ľudí;

21. zdôrazňuje význam prístupu 
orientovaného na jednotlivca 
pri organizovaní zdravotnej a inej 
starostlivosti, a to aj prostredníctvom 
využívania digitálnych riešení a nástrojov, 
ktoré majú veľký potenciál zlepšenia 
kvality, spravodlivosti a udržateľnosti
zdravotníckych služieb, ale aj zdravia 
a pohody ľudí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 97
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje význam prístupu 
orientovaného na jednotlivca 
pri organizovaní zdravotnej a inej 
starostlivosti, a to aj prostredníctvom 
využívania digitálnych riešení a nástrojov, 
ktoré majú veľký potenciál zlepšenia 
kvality zdravotníckych služieb, ale aj 
zdravia a pohody ľudí;

21. zdôrazňuje význam pacientom 
navrhnutého prístupu a prístupu 
orientovaného na jednotlivca 
pri organizovaní zdravotnej a inej 
starostlivosti, a to aj prostredníctvom 
využívania digitálnych riešení a nástrojov, 
ktoré majú veľký potenciál zlepšenia 
kvality zdravotníckych služieb, ale aj 
zdravia a pohody ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že s cieľom zabezpečiť 
prístup pre všetkých je potrebné 
do návrhov a vývoja technológie 
elektronického zdravotníctva zapájať 
určených konečných používateľov, keďže 
majú najlepšie predpoklady na to, aby 
určili, aký druh podpory potrebujú a ako 
by chceli využívať nástroje a zariadenia 
elektronického zdravotníctva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Alojz Peterle, Michał Boni
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s príslušnými aktérmi 
s cieľom podporiť cezhraničnú spoluprácu 
a rozšíriť zavádzanie digitálnych modelov 
starostlivosti;

22. vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s príslušnými aktérmi 
s cieľom podporiť cezhraničnú spoluprácu 
a rozšíriť zavádzanie digitálnych modelov 
starostlivosti; podporuje budovanie siete, 
ktorá spája vnútroštátne orgány
zodpovedné za digitálne zdravotníctvo 
zo všetkých členských štátov s cieľom 
dobrovoľne pracovať na spoločných
zámeroch pre digitálnu zdravotnú 
starostlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s príslušnými aktérmi 
s cieľom podporiť cezhraničnú spoluprácu 
a rozšíriť zavádzanie digitálnych modelov 
starostlivosti;

22. vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s príslušnými aktérmi, a to 
najmä s vnútroštátnymi systémami 
zdravotníckej starostlivosti, s cieľom 
podporiť cezhraničnú spoluprácu a rozšíriť 
zavádzanie digitálnych modelov 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby si zdravotnícki 
pracovníci zlepšovali schopnosti 
a zručnosti;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby si zdravotnícki 
pracovníci zlepšovali schopnosti 
a zručnosti; domnieva sa, že na podporu 
posilnenia postavenia pacientov je 
potrebné zlepšiť profesijnú digitálnu 
gramotnosť adresovanú lekárom s jasným 
cieľom: byť inovatívnejší a odvážnejší vo 
využívaní nových digitálnych príležitostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby si zdravotnícki 
pracovníci zlepšovali schopnosti 
a zručnosti;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby si zdravotnícki 
pracovníci zlepšovali schopnosti 
a zručnosti vrátane digitálnych 
a komunikačných zručností na podporu 
spoločného rozhodovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby si zdravotnícki 
pracovníci zlepšovali schopnosti 
a zručnosti;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby si zdravotnícki 
pracovníci zlepšovali potrebné schopnosti 
a zručnosti na zhromažďovanie, analýzu 
a ochranu zdravotných údajov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 104
Mireille D'Ornano

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby si zdravotnícki 
pracovníci zlepšovali schopnosti 
a zručnosti;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby si zdravotnícki 
pracovníci zlepšovali schopnosti 
a zručnosti, a to predovšetkým
prostredníctvom nepretržitej odbornej
prípravy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 105
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s členskými štátmi 
a regiónmi s cieľom rozvíjať siete 
na vzdelávanie občanov v oblasti 
využívania digitálnej zdravotnej 
starostlivosti tak, aby bol umožnený 
univerzálny prístup; domnieva sa, že 
na dosiahnutie tohto cieľa treba zlepšiť 
interoperabilitu systémov a zručnosti 
používateľov s najvyššou možnou 
ochranou citlivých údajov pomocou 
nástrojov a mechanizmov, ktoré poskytujú 
systémy verejného zdravotníctva;

24. vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s členskými štátmi 
a regiónmi s cieľom rozvíjať siete 
na vzdelávanie občanov v oblasti 
využívania digitálnej zdravotnej 
starostlivosti tak, aby bol umožnený 
univerzálny a spravodlivý prístup; 
domnieva sa, že na dosiahnutie tohto cieľa 
treba zlepšiť interoperabilitu systémov 
a zručnosti používateľov s najvyššou 
možnou ochranou citlivých údajov 
pomocou nástrojov a mechanizmov, ktoré 
poskytujú systémy verejného 
zdravotníctva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
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José Inácio Faria

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s členskými štátmi 
a regiónmi s cieľom rozvíjať siete 
na vzdelávanie občanov v oblasti 
využívania digitálnej zdravotnej 
starostlivosti tak, aby bol umožnený 
univerzálny prístup; domnieva sa, že 
na dosiahnutie tohto cieľa treba zlepšiť 
interoperabilitu systémov a zručnosti 
používateľov s najvyššou možnou 
ochranou citlivých údajov pomocou 
nástrojov a mechanizmov, ktoré poskytujú 
systémy verejného zdravotníctva;

24. vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s členskými štátmi 
a regiónmi s cieľom rozvíjať siete 
na vzdelávanie občanov v oblasti 
využívania digitálnej zdravotnej 
starostlivosti tak, aby bol umožnený 
univerzálny a spravodlivý prístup; 
domnieva sa, že na dosiahnutie tohto cieľa 
treba zlepšiť interoperabilitu systémov 
a zručnosti používateľov s najvyššou 
možnou ochranou citlivých údajov 
pomocou nástrojov a mechanizmov, ktoré 
poskytujú systémy verejného 
zdravotníctva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby všetky opatrenia 
na zlepšenie digitálnych zručností 
občanov, prístup k ich zdravotným 
údajom, ako aj na ich používanie,
zohľadňovali citlivé skupiny, ako sú starší 
občania a osoby so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Alojz Peterle, Michał Boni
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Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. domnieva sa, že by sa mala 
dosiahnuť pozitívna rovnováha 
medzi využívaním digitálnych nástrojov 
a priamou konzultáciou s odborníkmi 
v oblasti zdravotníctva; domnieva sa tiež, 
že bezpečný prístup k zdravotným údajom 
a ich cezhraničná výmena by boli 
pozitívnym krokom vpred;

25. domnieva sa, že by sa mala 
dosiahnuť pozitívna rovnováha 
medzi využívaním digitálnych nástrojov 
a priamou konzultáciou s odborníkmi 
v oblasti zdravotníctva; domnieva sa tiež, 
že bezpečný prístup k zdravotným údajom 
a ich cezhraničná výmena by boli 
pozitívnym krokom vpred; konštatuje, že 
existuje obrovský potenciál na podporu 
tvorby spoľahlivých platforiem
otvorených inovácií, ktoré vytvárajú 
príležitosti pre inovátorov a priestor pre 
nové obchodné modely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Urszula Krupa

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. domnieva sa, že by sa mala 
dosiahnuť pozitívna rovnováha 
medzi využívaním digitálnych nástrojov 
a priamou konzultáciou s odborníkmi 
v oblasti zdravotníctva; domnieva sa tiež, 
že bezpečný prístup k zdravotným údajom 
a ich cezhraničná výmena by boli 
pozitívnym krokom vpred;

25. domnieva sa, že by sa mala 
dosiahnuť pozitívna rovnováha 
medzi využívaním digitálnych nástrojov 
a priamou konzultáciou s odborníkmi 
v oblasti zdravotníctva, okrem iného aj 
prostredníctvom stanovenia
dôveryhodného sprostredkovateľa 
medzi pacientmi a zdravotníckymi 
pracovníkmi, ktorým môže byť inštitúcia 
EÚ alebo špecializovaná externá 
organizácia; domnieva sa tiež, že 
bezpečný prístup k zdravotným údajom 
a ich cezhraničná výmena by boli 
pozitívnym krokom vpred;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 110
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. domnieva sa, že implementácia 
modelov financovania zdravotnej 
starostlivosti začleňujúca platby založené 
na výkonnosti by mala zahŕňať aj 
zlepšovanie skúseností pacientov 
so starostlivosťou; domnieva sa, že na
rozšírené zavádzanie integrovaných 
modelov starostlivosti s cieľom zabezpečiť 
dlhodobú finančnú udržateľnosť sú 
potrebné trvalo udržateľné systémy 
zdravotnej starostlivosti a investície 
do transformačných zmien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odsek 26 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26b. vyzýva Komisiu, aby vytvorila plán 
integrovanej starostlivosti na stanovenie 
právneho rámca pre vzájomné uznávanie 
a akceptovanie elektronickej identifikácie 
a elektronického podpisu, vypracovala 
usmernenia EÚ o elektronickom 
zdravotníctve, vypracovala nariadenie 
podporujúce medziodvetvové používanie 
oznámených systémov identifikácie 
a rozšírila infraštruktúru digitálnych 
služieb elektronického zdravotníctva 
(eHDSI);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 112
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh uznesenia
Odsek 26 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26c. konštatuje, že prechod na digitálnu 
zdravotnú starostlivosť si bude vyžadovať 
politické vedenie, trvalé investície 
a dlhodobú víziu na vnútroštátnej, ako aj 
na európskej úrovni;

Or. en
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