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Pozmeňujúci návrh 1
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Citácia 1a (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 (COM(2004)356 final),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Citácia 1a (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 (COM(2004)0356),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Citácia 1b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na pracovný 
dokument útvarov Komisie z 21. decembra 
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2007 s názvom Akčný plán iniciatívy 
vedúcich trhov v oblasti elektronického 
zdravotníctva – Príloha I k oznámeniu – 
Iniciatíva vedúcich trhov pre Európu 
(COM(2007)0860,SEC(2007)1730),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Citácia 1c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na odporúčanie 
Komisie z 2. júla 2008 o cezhraničnej 
interoperabilite systémov elektronických 
zdravotných záznamov (oznámené pod 
číslom dokumentu C(2008) 3282)1a,
_________________
1a Ú. v. EÚ L 190, 18.7.2008, s. 37–43.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Citácia 1d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
zo 4. novembra 2008 o telemedicíne 
v prospech pacientov, systémov zdravotnej 
starostlivosti a spoločnosti 
(COM(2008)0689),

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Citácia 1e (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)0736),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Citácia 6a (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 
(COM(2007) 860 final, SEC(2007) 1730),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Citácia 6b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na odporúčanie 
Komisie z 2. júla 2008 o cezhraničnej 
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interoperabilite systémov elektronických 
zdravotných záznamov (oznámené pod 
číslom dokumentu C(2008) 3282)1a;
_________________
1a Ú. v. EÚ L 190, 18.7.2008, s. 37–43.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Citácia 6c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
zo 4. novembra 2008 o telemedicíne 
v prospech pacientov, systémov zdravotnej 
starostlivosti a spoločnosti 
(COM(2008)689 final),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Citácia 6d (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)0736 final),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Margrete Auken
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Návrh uznesenia
Citácia 7a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach 
na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne 
bezpečnosti sietí a informačných systémov 
v Únii,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Citácia 7a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na osobitnú správu 
Európskeho dvora audítorov č. 7/2019: 
Opatrenia EÚ v oblasti cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti: veľké ambície, 
ale potrebné je lepšie riadenie,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Citácia 7b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na odporúčanie 
Komisie (EÚ) 2019/243 zo 6. februára 
2019 o európskom formáte na výmenu 
elektronických zdravotných záznamov,

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 14
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

A. keďže európske systémy zdravotnej 
a inej starostlivosti čelia vážnym výzvam v 
kontexte starnúcej spoločnosti, ktoré na 
jednej strane vyvolávajú obavy o 
udržateľnosť budúceho poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, ale na druhej 
strane vytvárajú nové príležitosti vďaka 
vzniku nových technológií; keďže v tejto 
súvislosti je potrebná zmena paradigmy 
smerom k proaktívnym systémom 
zdravotnej starostlivosti orientovaným na 
potreby, ktoré sa primárne zameriavajú 
na zachovanie dobrého zdravia a nie na 
manažment choroby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

A. keďže európske systémy zdravotnej 
a inej starostlivosti čelia vážnym výzvam v 
kontexte starnúcej spoločnosti, s neustále 
sa zvyšujúcou hrozbou infekčných 
onemocnení v dôsledku rastúcej 
rezistencie voči antibiotikám, ktoré na 
jednej strane vyvolávajú obavy o 
udržateľnosť budúceho poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, ale na druhej 
strane vytvárajú nové príležitosti vďaka 
vzniku nových technológií;
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 16
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

A. keďže európske systémy zdravotnej 
a inej starostlivosti čelia vážnym výzvam 
v kontexte starnúcej spoločnosti, vyššej 
strednej dĺžky života a stále nižšej miery 
pôrodnosti, ktoré vyvolávajú obavy o 
udržateľnosť budúceho poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, ale na druhej 
strane vytvárajú nové príležitosti vďaka 
vzniku nových technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

A. keďže vznik nových technológií 
vytvára príležitosti aj výzvy pre rozvoj 
lepšej zdravotnej starostlivosti, pretože v 
dôsledku starnúcich európskych 
spoločností rastú obavy o udržateľnosť 
poskytovania zdravotnej starostlivosti v 
budúcnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley
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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 výdavky na zdravotnú 
starostlivosť rýchlo rastú a predstavujú v 
EÚ ako celku 9,6 % HDP; 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 19
Margrete Auken

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 
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, a to s ohľadom na rozdiely v 
ich internetovom pripojení, digitálnych 
kompetenciách a zdravotnej gramotnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, 
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César Luena

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 
účinnosť a 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 a rastúcich potrieb 
zdravotnej a inej starostlivosti, dobrých 
životných podmienok a kvality života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Tudor Ciuhodaru

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 
účinnosť a efektívnosť zdravotníckych 
služieb a dlhodobej starostlivosti, 
poskytovať nové služby v súlade s vývojom 
spoločnosti, poskytovať bezproblémovú 
starostlivosť v zmysle služieb i 
poskytovateľov a zaručovať zlepšenia 
týkajúce sa pacientov a ich meniacich sa 
potrieb starostlivosti;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 22
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, 
César Luena
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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 životného štýlu, zlepšiť kvalitu 
života občanov a umožniť efektívnejšie 
spôsoby organizácie a poskytovania 
zdravotnej a inej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Joanna Kopcińska

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 a musia byť prísne 
chránené proti zneužitiu; 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;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 24
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Da. keďže digitalizácia zdravotnej 
starostlivosti nebude obmedzená na väčšie 
využívanie mobilných zdravotníckych 
aplikácií, ale bude zahŕňať aj analýzu 
veľkých súborov údajov, tzv. ťaženie z 
údajov, ktorá slúži ako základ pre umelú 
inteligenciu a strojové učenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže za organizáciu a 
poskytovanie zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti zodpovedajú členské štáty; 
keďže Únia môže podporiť spoluprácu 
medzi členskými štátmi pomáhaním 
verejnému zdraviu a prevencii chorôb a 
zlepšovaním cezhraničnej doplnkovosti ich 
zdravotníckych služieb;

E. keďže za organizáciu a 
poskytovanie zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti zodpovedajú členské štáty; 
keďže Únia môže podporiť spoluprácu 
medzi členskými štátmi pri podporovaní 
verejného zdravia a prevencie chorôb, pri 
zlepšovaní cezhraničnej doplnkovosti ich 
zdravotníckych služieb, ako aj pri 
podporovaní a umožňovaní výskumu a 
vývoja v oblasti inteligentného 
zdravotníctva v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže očakávania pacientov 
narastajú a je nevyhnutné umožniť 
ľuďom komunikovať viacerými spôsobmi 
so zdravotníckymi službami a 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže očakávania pacientov 
narastajú a je nevyhnutné umožniť 
ľuďom komunikovať viacerými spôsobmi 
so zdravotníckymi službami a 
zdravotníckymi pracovníkmi;

F. keďže očakávania pacientov a ich 
prianie kontrolovať vlastné zdravie rastú, 
zodpovedajúcim spôsobom narastá aj 
potreba viacerých spôsobov interakcie 
ľudí so zdravotníckymi službami a 
zdravotníckymi pracovníkmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže očakávania pacientov 
narastajú a je nevyhnutné umožniť 
ľuďom komunikovať viacerými spôsobmi 
so zdravotníckymi službami a 
zdravotníckymi pracovníkmi;

F. keďže očakávania pacientov 
narastajú a existuje potreba spôsobov 
interakcie ľudí so zdravotníckymi 
službami a zdravotníckymi pracovníkmi, 
ktoré sú viac zamerané na prevenciu, sú 
personalizovanejšie a viac orientované na 
potreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
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Frédérique Ries, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, 
Susana Solís Pérez

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 pri postupnej digitalizácii 
spoločnosti budú pacienti, opatrovatelia, 
zdravotnícki pracovníci a potenciálne 
všetci aktéri v reťazci zdravotnej 
starostlivosti čeliť vo väčšej miere výzvam 
v používaní informačných technológií a 
digitálnej infraštruktúry záznamov 
pacientov, čo vyvoláva otázky bezpečnosti 
osobných údajov a súkromia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže osobné zdravotné údaje 
majú mimoriadne citlivú povahu a mali 
by podliehať prísnym etickým 
požiadavkám a informovanému súhlasu 
občanov, pokiaľ ide o ich 
zhromažďovanie, spracovanie, používanie 
a uchovávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gb (nové)



PE643.214v01-00 16/61 AM\1192663SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže dôvera občanov v 
bezpečnosť a dôvernosť zhromažďovania, 
spracovania, používania a uchovávania 
ich osobných údajov je maximálne 
dôležitá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Joanna Kopcińska

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže v jednotlivých členských 
štátoch je rôzna úroveň zavádzania a 
využívania digitálnej zdravotnej 
starostlivosti vrátane využívania 
aktualizovaných technológií, podporných 
infraštruktúr pre digitálnu transformáciu a 
využívania elektronických zdravotných 
záznamov v zdravotníckych službách;

H. keďže v jednotlivých členských 
štátoch je rôzna úroveň zavádzania a 
využívania digitálnej zdravotnej 
starostlivosti vrátane využívania 
aktualizovaných technológií, podporných 
infraštruktúr pre digitálnu transformáciu a 
využívania elektronických zdravotných 
záznamov v zdravotníckych službách; 
keďže vytvorenie komplexného systému 
digitálnej zdravotnej starostlivosti bude v 
mnohých krajinách veľmi drahé;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 33
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ia (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže veda, výskum a inovácie 
zohrávajú majú zásadný význam pre 
konkurencieschopnosť a odolnosť 
Európy; keďže exponenciálne skoky v 
oblasti dostupnosti údajov a výpočtov sú 
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hnacou silou výskumných iniciatív s 
cieľom porozumieť a predchádzať 
chorobám a zdravotným problémom a 
liečiť ich; keďže techniky správy údajov 
môžu pomôcť odhaliť medzery, riziká, 
trendy a vzorce v oblasti starostlivosti 
doplnkovým alebo účinnejším spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ia (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže ľudia z nižších sociálnych 
vrstiev majú obvykle väčšie potreby v 
oblasti zdravotnej starostlivosti a pri tejto 
skupine existuje zároveň väčšie riziko, že 
budú z digitalizácie sociálnej starostlivosti 
vylúčení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, César Luena

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 

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 občanov, poskytnúť 
príležitosť na zlepšenie udržateľnosti 
zdravotníckych systémov a uľahčovať 
občanom rovnaký prístup k 
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digitálnych inovácií; vysokokvalitnej starostlivosti 
prostredníctvom zmysluplného využívania 
digitálnych inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Tiemo Wölken

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 
digitálnom jednotnom trhu, ktorej cieľom 
je podporovať zdravie, prevenciu a 
kontrolu chorôb, pomáhať riešiť 
neuspokojené potreby pacientov a 
uľahčovať občanom rovnaký a cenovo 
dostupný prístup k vysokokvalitnej 
starostlivosti prostredníctvom 
zmysluplného využívania digitálnych 
inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 1 – bod 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na to, že hoci má 
digitálne zdravotníctvo veľký potenciál, 
prináša so sebou aj veľa nevyriešených 
otázok, pokiaľ ide o súkromie, bezpečnosť 
a ochranu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 38
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 1 – bod 2 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že ak sa má potenciál 
nástrojov digitálneho zdravotníctva plne 
využiť, je maximálne dôležité zaviesť 
prvky digitálneho zdravotníctva s veľkým 
ohľadom na ochranu údajov, bezpečnosť, 
presnosť a začlenenie potrieb pacientov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. konštatuje, že základným 
predpokladom tejto digitálnej 
transformácie zdravotníctva a 
starostlivosti na digitálnom jednotnom 
trhu by mal byť súlad s právnymi 
predpismi EÚ o ochrane údajov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 40
Tudor Ciuhodaru

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 

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

starostlivosti, ale aj k stimulácii rastu a 
podpore európskeho priemyslu v tejto 
oblasti, najmä podporením maximalizácie 
potenciálu digitálneho jednotného trhu 
širším zavádzaním digitálnych produktov a 
služieb v oblasti zdravotnej a inej 
starostlivosti, ako aj zavádzaním nových 
služieb, najmä v izolovaných a 
neprístupných oblastiach s nedostatočným 
zdravotníckym personálom a službami;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 41
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

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 podporením maximalizácie 
potenciálu digitálneho jednotného trhu 
širším zavádzaním digitálnych produktov a 
služieb v oblasti zdravotnej a inej 
starostlivosti;

2. domnieva sa, že opatrenia, ktoré 
navrhla Komisia, môžu prispieť k 
poskytovaniu zdravotnej starostlivosti 
európskym občanom, ktorá je 
personalizovanejšia, viac zameraná na 
prevenciu a orientovaná na potreby, k 
posilneniu odolnosti a udržateľnosti 
európskych systémov zdravotnej a inej 
starostlivosti, ale aj k stimulácii rastu a 
podpore európskeho priemyslu v tejto 
oblasti, najmä podporením maximalizácie 
potenciálu digitálneho jednotného trhu 
širším zavádzaním digitálnych produktov a 
služieb v oblasti zdravotnej a inej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
César Luena, Nicolás González Casares, Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 2



AM\1192663SK.docx 21/61 PE643.214v01-00

SK

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 podporením maximalizácie 
potenciálu digitálneho jednotného 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, rovnakého 
prístupu, udržateľnosti a odolnosti 
európskych systémov zdravotnej a inej 
starostlivosti, ale aj k stimulácii rastu a 
podpore európskeho priemyslu v tejto 
oblasti, najmä podporením maximalizácie 
potenciálu digitálneho jednotného trhu 
širším zavádzaním digitálnych produktov a 
služieb v oblasti zdravotnej a inej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Nathalie Colin-Oesterlé

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; že táto transformácia by mala 
umožniť výmenu informácií o záznamoch 
pacientov, elektronických lekárskych 
predpisoch, výsledkoch laboratórnych 
testov, lekárskom zobrazovaní a 
prepúšťacích správach, ako aj informácií 
o cenách liekov v každom členskom štáte, 
a najmä o tom, ako sú kryté a ako sa 
preplácajú;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 44
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis

Návrh uznesenia
Odsek 3
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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 viac 
zamerané na pacienta, ako aj umožniť 
občanom, aby zohrávali aktívnejšiu úlohu 
v oblasti prevencie chorôb a podpory 
zdravia, a tiež pri zdravotníckych a 
opatrovateľských službách, a to s cieľom 
reagovať na potreby občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Joanna Kopcińska

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; zároveň zdôrazňuje, že sa nesmú 
prehliadať potreby pacientov, ktorí nie sú 
schopní držať krok s digitálnou 
transformáciou;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 46
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

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 že digitálne zdravotníctvo by 
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nemalo viesť k dehumanizovanej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že vnútroštátne 
zdravotnícke systémy sú hlavnými 
poskytovateľmi základného práva na 
prístup k zdravotnej starostlivosti a sú 
založené na zásade solidarity, podľa 
ktorej „zdraví ľudia financujú 
starostlivosť o chorých ľudí“, čo je 
kľúčové k vytvoreniu efektívneho a 
spravodlivého systému; konštatuje preto, 
že tieto systémy a v ich rámci dosiahnuté 
výsledky sú spoločným vlastníctvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Stanislav Polčák

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 digitálnej 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; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
dôležitosť spolupráce a prepojenia 
databáz zdravotníckych zariadení a 
zdravotných poisťovní s obecnými a 
mestskými úradmi a orgánmi sociálneho 
zabezpečenia a sociálnej starostlivosti;
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Or. cs

Pozmeňujúci návrh 49
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

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 digitálnej 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 na regionálnej, vnútroštátnej 
a európskej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Tiemo Wölken

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 digitálnej zdravotnej a inej 
starostlivosti;

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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4a. domnieva sa, že systémy verejného 
zdravotníctva majú najlepšie predpoklady 
pre to, aby riadili zhromažďovanie, 
anonymizáciu a pseudononymizáciu, 
uchovávanie a využívanie zdravotných 
údajov a/alebo vykonávali nad tým 
dohľad a súčasne chránili súkromie 
pacientov, ako aj efektívnosť, spravodlivý 
prístup a udržateľnosť odvetvia 
zdravotnej a inej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, 
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že v budúcnosti sa 
budú musieť v rámci digitálnej zdravotnej 
starostlivosti vytvoriť bezpečné a účinné 
anonymizačné a pseudononymizačné 
techniky umožňujúce využívať citlivé 
údaje vo výskume v oblasti zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Joanna Kopcińska

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že údaje týkajúce sa 
zdravia by sa mohli použiť na výskum, 
vykonávanie politík v oblasti zdravia 
založených na dôkazoch a na lepšie 
pochopenie chorôb a včasné odhalenie 
udalostí, ktoré ohrozujú verejné zdravie;

5. zdôrazňuje, že údaje týkajúce sa 
zdravia by sa mohli použiť na výskum, 
vykonávanie politík v oblasti zdravia 
založených na dôkazoch a na lepšie 
pochopenie chorôb a včasné odhalenie 
udalostí, ktoré ohrozujú verejné zdravie, 
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pri dodržiavaní zásad dôvernosti údajov 
pacientov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 54
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že údaje týkajúce sa 
zdravia by sa mohli použiť na výskum, 
vykonávanie politík v oblasti zdravia 
založených na dôkazoch a na lepšie 
pochopenie chorôb a včasné odhalenie 
udalostí, ktoré ohrozujú verejné zdravie;

5. zdôrazňuje, že údaje týkajúce sa 
zdravia by sa mohli použiť na vedecký 
výskum v oblasti zdravia, vykonávanie 
politík v oblasti zdravia založených na 
dôkazoch a na lepšie pochopenie chorôb a 
včasné odhalenie udalostí, ktoré ohrozujú 
verejné zdravie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že údaje týkajúce sa 
zdravia by sa mohli použiť na výskum, 
vykonávanie politík v oblasti zdravia 
založených na dôkazoch a na lepšie 
pochopenie chorôb a včasné odhalenie 
udalostí, ktoré ohrozujú verejné zdravie;

5. zdôrazňuje, že plne 
anonymizované údaje týkajúce sa zdravia 
by sa mohli použiť na výskum na 
vykonávanie politík v oblasti zdravia 
založených na dôkazoch a na lepšie 
pochopenie chorôb a včasné odhalenie 
udalostí, ktoré ohrozujú verejné zdravie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Tiemo Wölken
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Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že by sa malo 
uprednostniť použitie anonymizovaných 
zdravotných údajov; poukazuje na to, že 
ak anonymizácia nie je možná, údaje by 
mali byť pseudonymizované, aby nemohli 
byť priamo spojené s konkrétnou osobou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, 
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že na riešenie 
dôsledkov pre vnútroštátne zdravotnícke 
systémy je potrebné, aby Komisia 
predložila návrh o výmene informácií 
a správe údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Podnadpis 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Potreba zabezpečiť prístup k údajom 
týkajúcim sa zdravia a spoločné 
využívanie týchto údajov

Potreba zabezpečiť prístup k osobným 
zdravotným údajom a ich výmenu pri 
súčasnom dôslednom uplatňovaní 
pravidiel všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že občania majú právo 
na prístup k údajom týkajúcim sa ich 
zdravia a na ich zverejňovanie v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov;

6. zdôrazňuje, že v záujme lepšej 
zdravotnej starostlivosti majú občania 
právo na prístup k údajom týkajúcim sa ich 
zdravia a na ich výmenu v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov; 
poukazuje na to, že nedávne nariadenie 
EÚ o ochrane údajov zlepšuje právo 
pacientov na prístup k informáciám o 
aspektoch ich zdravia a na ochranu ich 
súkromia; vyjadruje však poľutovanie 
nad tým, že toto nariadenie nejde hlbšie, 
pokiaľ ide o vlastníctvo údajov alebo iné 
nové práva pre pacientov; poznamenáva, 
že cieľom systému orientovaného na 
pacientov je zlepšiť zdravie občanov a že 
vnútroštátne systémy zdravotníctva ho 
musia zaručiť z dôvodu spoločného 
záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že občania majú právo 
na prístup k údajom týkajúcim sa ich 
zdravia a na ich zverejňovanie v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov;

6. zdôrazňuje, že občania majú právo 
na prístup k svojim osobným zdravotným 
údajom a na ich výmenu v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov 
a môžu očakávať, že tieto údaje budú k 
dispozícii včas a spôsobom prijateľným aj 
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pre laikov;;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
César Luena, Nicolás González Casares, Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
boli vyvinuté bezpečné a účinné 
anonymizačné a pseudononymizačné 
techniky, ktoré umožnia použitie citlivých 
údajov vo výskume v oblasti zdravia bez 
toho, aby bola ohrozená ochrana 
súkromia pacientov; upozorňuje na to, že 
je dôležité, aby pseudononymizačné 
techniky umožňovali opätovnú 
identifikáciu údajov darcu v prípade 
ohrozenia ich zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
César Luena, Nicolás González Casares, Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 6b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. domnieva sa, že vzhľadom na 
citlivú povahu zdravotných údajov musí 
byť právo na ochranu súkromia osobitne 
regulované, čo si vyžaduje osobitné 
opatrenia, aby sa zabránilo nielen 
kybernetickým útokom, ale aj 
neprimeranému použitiu takýchto údajov 
zo strany verejných služieb;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 63
César Luena, Nicolás González Casares, Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 6c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6c. uznáva, že pri využívaní údajov z 
odvetví zdravotníctva a starostlivosti 
existujú významné ekonomické záujmy; 
vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby 
jasne vymedzili zodpovednosť v oblasti 
správy údajov a zaviedli novú verejno-
súkromnú formu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohí občania v Európe majú v súčasnosti 
obmedzený elektronický prístup k údajom 
týkajúcim sa ich zdravia, najmä pokiaľ ide 
o cezhraničnú zdravotnú starostlivosť;

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohí občania v Európe majú v súčasnosti 
obmedzený elektronický prístup k údajom 
týkajúcim sa ich zdravia, najmä keď 
potrebujú využiť cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 65
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohí občania v Európe majú v súčasnosti 
obmedzený elektronický prístup k údajom 

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohí občania v Európe majú v súčasnosti 
obmedzený alebo žiadny elektronický 
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týkajúcim sa ich zdravia, najmä pokiaľ ide 
o cezhraničnú zdravotnú starostlivosť;

prístup k údajom týkajúcim sa ich zdravia, 
najmä pokiaľ ide o cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
zlepšovaní kybernetickej bezpečnosti, 
znižovala riziko narušenia súkromia a 
neoprávneného využívania údajov 
týkajúcich sa zdravia;

8. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
zlepšovaní kybernetickej bezpečnosti, aby 
sa v celej Únii znižovalo riziko narušenia 
súkromia a neoprávneného využívania 
údajov týkajúcich sa zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. súhlasí s Komisiou, že občania by 
mali mať zabezpečený prístup ku 
komplexným elektronickým záznamom o 
údajoch týkajúcich sa ich zdravia a mali by 
mať aj naďalej kontrolu a možnosť 
spoločne využívať údaje týkajúce sa ich 
zdravia so splnomocnenými stranami, a že 
súčasne treba zabrániť neoprávnenému 
prístupu v súlade s právnymi predpismi o 
ochrane údajov;

9. súhlasí s Komisiou, že občania by 
mali mať zabezpečený prístup ku 
komplexným elektronickým záznamom o 
údajoch týkajúcich sa ich zdravia a mali by 
mať aj naďalej kontrolu a možnosť 
spoločne využívať údaje týkajúce sa ich 
zdravia so splnomocnenými stranami, a že 
súčasne treba zakázať neoprávnený 
prístup v súlade s právnymi predpismi o 
ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
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Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
podpore spolupráce zdravotníckych 
orgánov členských štátov pri pripájaní sa 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;

10. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
podpore spolupráce zdravotníckych 
orgánov členských štátov pri pripájaní sa 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, 
najmä keď pacienti môžu využívať 
cezhraničnú zdravotnú starostlivosť;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 69
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
podpore spolupráce zdravotníckych 
orgánov členských štátov pri pripájaní sa 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;

10. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
podpore spolupráce zdravotníckych 
orgánov členských štátov pri pripájaní sa 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, 
ktoré by v záujme pacientov mali zahŕňať 
maximálne komplexné informácie o 
zdravotnom stave;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 70
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
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Nicolás González Casares, Simona Bonafè, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
podpore spolupráce zdravotníckych 
orgánov členských štátov pri pripájaní sa 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;

10. 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, 
zohľadňujúc viacjazyčnosť Únie, ako aj 
potreby používateľov so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
podpore spolupráce zdravotníckych 
orgánov členských štátov pri pripájaní sa 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;

10. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
podpore spolupráce zdravotníckych 
orgánov členských štátov pri pripájaní sa k 
verejnej 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Stanislav Polčák
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Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva zdravotnícke orgány 
členských štátov, aby využívali finančné 
nástroje EÚ, ako sú európske štrukturálne a 
investičné fondy a Európsky fond pre 
strategické investície, na zavedenie 
interoperabilných elektronických 
zdravotných záznamov na vnútroštátnej a 
regionálnej úrovni, ktoré umožnia 
občanom prístup k údajom týkajúcim sa 
ich zdravia, a na investovanie do 
budovania stabilnej a spoľahlivej 
infraštruktúry, ktorá uľahčí digitálnu 
transformáciu a pomôže zúžiť digitálnu 
priepasť medzi jednotlivými členskými 
štátmi;

13. vyzýva zdravotnícke orgány 
členských štátov, aby využívali finančné 
nástroje EÚ, ako sú európske štrukturálne a 
investičné fondy a Európsky fond pre 
strategické investície, na zavedenie 
interoperabilných elektronických 
zdravotných záznamov na vnútroštátnej a 
regionálnej úrovni, ktoré umožnia 
občanom prístup k údajom týkajúcim sa 
ich zdravia, a na investovanie do 
budovania stabilnej a spoľahlivejšej 
infraštruktúry, ktorá uľahčí digitálnu 
transformáciu a pomôže zúžiť digitálnu 
priepasť medzi jednotlivými členskými 
štátmi; vyzýva k tomu, aby výhody 
elektronizácie a digitalizácie zdravotných 
záznamov napomohli zlepšeniu 
dostupnosti a kvality lekárskej 
starostlivosti v mestských, ako aj 
vidieckych oblastiach;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 73
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva zdravotnícke orgány 
členských štátov, aby využívali finančné 
nástroje EÚ, ako sú európske štrukturálne a 
investičné fondy a Európsky fond pre 
strategické investície, na zavedenie 
interoperabilných elektronických 
zdravotných záznamov na vnútroštátnej a 
regionálnej úrovni, ktoré umožnia 
občanom prístup k údajom týkajúcim sa 
ich zdravia, a na investovanie do 
budovania stabilnej a spoľahlivej 
infraštruktúry, ktorá uľahčí digitálnu 

13. vyzýva zdravotnícke orgány 
členských štátov, aby využívali finančné 
nástroje EÚ, ako je program aktívneho a 
asistovaného života (AAL), ktorého 
cieľom je skvalitniť život starších ľudí, 
európske štrukturálne a investičné fondy a 
Európsky fond pre strategické investície, 
na zavedenie interoperabilných 
elektronických zdravotných záznamov na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ktoré 
umožnia občanom prístup k údajom 
týkajúcim sa ich zdravia, a na investovanie 
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transformáciu a pomôže zúžiť digitálnu 
priepasť medzi jednotlivými členskými 
štátmi;

do budovania stabilnej a spoľahlivej 
infraštruktúry, ktorá podporí digitálnu 
transformáciu a pomôže zúžiť digitálnu 
priepasť medzi jednotlivými členskými 
štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali projekty, ktoré používajú 
údaje z klinickej praxe vedúce k 
priaznivým výsledkom v oblasti zdravia; v 
tejto súvislosti ďalej vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala usmernenia na podporu 
sekundárneho využívania údajov pre 
výskum a zabezpečila spravodlivý, 
transparentný a nediskriminačný prístup 
k údajom v celej Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali projekty, ktoré používajú 
údaje z klinickej praxe, a vypracovali 
kritériá pre kvalitu zhromaždených údajov 
v nekontrolovanom prostredí tak, aby 
údaje z klinickej praxe pomohli dosiahnuť 
priaznivé výsledky v oblasti zdravia;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
projekty zamerané na vývoj technológií 
potrebných na anonymizáciu alebo 
pseudonymizáciu údajov s cieľom 
umožniť ich využívanie bez rizika 
ohrozenia súkromia pacientov, ako aj 
technológií potrebných na vytvorenie 
syntetických údajov pre algoritmický 
tréning umelej inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby používali údaje z klinickej praxe pri 
regulačnom rozhodovaní o liekoch s 
cieľom doplniť dôkazy z 
randomizovaných kontrolovaných 
klinických skúšaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley
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Návrh uznesenia
Odsek 14b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. vyzýva Komisiu, aby začala širokú 
európsku diskusiu o etických aspektoch 
digitálnej transformácie zdravotnej a inej 
starostlivosti, ktorá by aktívne zahŕňala 
občanov a všetkých ďalších aktérov v 
zdravotníckom reťazci, s cieľom 
vypracovať etické zásady a predpisy na 
ochranu práv občanov pri súčasnom 
zaistení bezpečnosti pre výskumných 
pracovníkov a odvetvie zdravotníckych 
technológií, najmä pokiaľ ide o 
využívanie zdravotných údajov a 
využívanie umelej inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili zavedenie primeranej 
odbornej prípravy a rozvoja zručností pre 
osoby, ktoré spracúvajú údaje týkajúce sa 
zdravia, ktoré budú v súlade s platnými 
normami a technikami spracovávania 
údajov;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili zavedenie primeranej 
odbornej prípravy a rozvoja zručností pre 
osoby, ktoré spracúvajú údaje týkajúce sa 
zdravia, ktoré budú v súlade s platnými 
normami a technikami spracovávania 
údajov; ďalej vyzýva Komisiu, aby začala 
vzdelávaciu kampaň v rámci celej EÚ o 
výhodách a mechanizmoch spoločného 
využívania zdravotných údajov s cieľom 
odstrániť mylné predstavy a podporila 
opatrenia predložené v jej oznámení o 
uľahčovaní digitálnej transformácie 
zdravotnej a inej starostlivosti na 
digitálnom jednotnom trhu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 80
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje význam štandardizácie 
regulácie zdravotníckych zariadení, ako sú 
mobilné zdravotníctvo a zariadenia 
elektronického zdravotníctva, čím sa 
zabezpečí správnosť a presnosť ich 
údajov;

17. zdôrazňuje význam štandardizácie 
regulácie prepojených zdravotníckych 
zariadení, čím sa zabezpečí správnosť, 
presnosť a bezpečnosť ich údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Frédérique Ries, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, 
Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
platformu pre príslušné orgány, 
notifikované subjekty, farmaceutický 
priemysel a odvetvie zdravotníckych 
technológií, pokiaľ ide o uplatňovanie 
nariadenia o zdravotníckych pomôckach 
na digitálne terapeutické a kombinované 
produkty s osobitným dôrazom na potreby 
začínajúcich podnikov a MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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18. vyzýva Komisiu, aby uľahčila 
koordinovanú európsku činnosť s cieľom 
podporiť združovanie a bezpečnú výmenu 
genomických a iných údajov týkajúcich sa 
zdravia s cieľom napredovať vo výskume 
a personalizovanej medicíne a aby zároveň 
zabezpečila úplný súlad s právnymi 
predpismi na ochranu údajov a etickými 
zásadami;

18. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
koordinovanú európsku činnosť s cieľom 
podporiť v praxi bezpečnú výmenu 
genomických a iných údajov týkajúcich sa 
zdravia s cieľom podporiť pokrok 
výskumníkov a personalizovanej medicíny, 
a tým určiť najlepšie liečebné postupy, pri 
súčasnom zabezpečení úplného súladu s 
právnymi predpismi na ochranu údajov a 
etickými zásadami;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 83
Frédérique Ries

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

18. vyzýva Komisiu, aby uľahčila 
koordinovanú európsku činnosť s cieľom 
podporiť združovanie a bezpečnú výmenu 
a prepojenie genomických a iných údajov 
týkajúcich sa zdravia 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 84
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby pristúpila k 
testovaniu osobitných žiadostí o 
cezhraničnú výmenu údajov týkajúcich sa 
zdravia pre politiku v oblasti výskumu a 

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby pristúpili k testovaniu špecifických 
aplikácií pre cezhraničnú výmenu 
zdravotných údajov pre politiku v oblasti 
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zdravia s cieľom zlepšiť prevenciu, 
diagnostiku a liečbu chorôb;

výskumu a zdravia s cieľom zlepšiť 
prevenciu, diagnostiku a liečbu chorôb, a 
pomôcť tak systémom zdravotnej 
starostlivosti reagovať na súčasné a 
budúce výzvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

19. vyzýva Komisiu, aby spoločne s 
členskými štátmi a akreditovanými 
inštitúciami pristúpili k testovaniu 
špecifických aplikácií pre vysoko 
bezpečnú cezhraničnú výmenu údajov 
týkajúcich sa zdravia pre politiku v oblasti 
výskumu a zdravia s cieľom zlepšiť 
prevenciu, diagnostiku a liečbu chorôb;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 86
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

20. domnieva sa, že prechod na 
digitalizáciu je príležitosťou na zavedenie 
ambiciózneho programu budovania kapacít 
pre občanov; ďalej sa domnieva, že na 
všetkých úrovniach zdravotníckeho 
hodnotového reťazca (pacienti, 
zdravotnícki pracovníci, regulačné 
orgány, platcovia a orgány) je 
mimoriadne dôležité podporovať rozvoj 
zručností potrebných na zavádzanie a 
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účinné používanie inteligentných 
zdravotníckych produktov a služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

20. domnieva sa, že prechod na 
digitalizáciu je príležitosťou na zavedenie 
ambiciózneho programu budovania kapacít 
pre občanov a posilnenie príležitostí v 
tomto odvetví pre technológie a inovácie 
zamerané na zdravé starnutie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

20. domnieva sa, že prechod na 
digitalizáciu je príležitosťou na zavedenie 
ambiciózneho programu budovania kapacít 
pre občanov a zlepšenie dostupnosti 
lekárskej starostlivosti najmä vo 
vidieckych oblastiach;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 89
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. zastáva názor, že kľúčovým 
prvkom ochrany verejného zdravia a 
poskytovania prístupu k vysokokvalitným 
liekom je zabezpečenie vhodného 
regulačného prostredia; účinné 
používanie systémov informačných 
technológií zlepší regulačnú efektívnosť v 
celej Európe; preto naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby optimalizovala európsky 
regulačný rámec prostredníctvom 
harmonizácie regulačných telematických 
projektov so zameraním na kvalitu 
údajov, interoperabilitu a vzájomnú 
závislosť európskeho regulačného rámca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, 
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. 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;

21. domnieva sa, že rozvoj spoločných 
štandardov 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Frédérique Ries, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, 
Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 21
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. 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;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Joanna Kopcińska

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

22. domnieva sa, že je potrebné lepšie 
napredovať v podpore zdravia, 
predchádzať chorobám a poskytovať 
integrované služby založené na potrebách 
ľudí, najmä počas pandémií, a že v tomto 
úsilí musí hlavnú úlohu zohrávať 
Európske stredisko pre prevenciu a 
kontrolu chorôb (ECDC);

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 93
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

22. domnieva sa, že je potrebné lepšie 
napredovať v podpore zdravia, 
predchádzať chorobám a poskytovať 
integrované služby založené na potrebách 
ľudí, najmä v prípade pandémií alebo 
nedostatku liekov;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 94
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Odsek 22a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zvážili vytvorenie špecializovaného a 
chráneného IT systému na účely výmeny 
informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi 
o cenách liekov v každom členskom štáte s 
cieľom objasniť v tejto súvislosti 
rozhodovanie pacientov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 95
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. domnieva sa, že nástroje digitálnej 
zdravotnej starostlivosti môžu značne 
pomôcť pri riešení problémov súvisiacich s 
dostupnosťou informácií o zdraví a so 
zdravotnou gramotnosťou, ktorých 
vyriešenie je nevyhnutné z hľadiska 
podpory zdravia a lepšej prevencie chorôb, 
ako aj z hľadiska zabezpečenia 
účinnejšieho manažmentu chorôb; 
domnieva sa, že keď sa tieto nástroje 
budujú v spolupráci s príslušnými 
zdravotníckymi pracovníkmi a 
používateľmi 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;

23. domnieva sa, že nástroje digitálnej 
zdravotnej starostlivosti môžu značne 
pomôcť pri riešení problémov súvisiacich s 
dostupnosťou informácií o zdraví a so 
zdravotnou gramotnosťou, ktorých 
vyriešenie je nevyhnutné z hľadiska 
podpory zdravia a lepšej prevencie chorôb, 
ako aj z hľadiska zabezpečenia 
účinnejšieho manažmentu chorôb; 
domnieva sa, že keď sa tieto nástroje 
budujú v spolupráci s príslušnými 
zdravotníckymi pracovníkmi a 
používateľmi z občianskej spoločnosti a sú 
v súlade so všetkými príslušnými 
právnymi predpismi, zaručujú väčšiu 
presnosť a úplnosť informácií, ktoré 
umožňujú podporu zdravých návykov a 
preventívnych aktivít, ako aj podporu 



AM\1192663SK.docx 45/61 PE643.214v01-00

SK

rozhodnutí v oblasti zdravia a dodržiavania 
liečby pacientmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. domnieva sa, že nástroje digitálnej 
zdravotnej starostlivosti môžu značne 
pomôcť pri riešení problémov súvisiacich s 
dostupnosťou informácií o zdraví a so 
zdravotnou gramotnosťou, ktorých 
vyriešenie je nevyhnutné z hľadiska 
podpory zdravia a lepšej prevencie chorôb, 
ako aj z hľadiska zabezpečenia 
účinnejšieho manažmentu chorôb; 
domnieva sa, že keď sa tieto nástroje 
budujú v spolupráci s príslušnými 
zdravotníckymi pracovníkmi a 
používateľmi 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;

23. domnieva sa, že nástroje digitálnej 
zdravotnej starostlivosti. ako sú 
informácie o pacientovi na prenosnej 
karte, môžu značne pomôcť pri riešení 
problémov súvisiacich s dostupnosťou 
informácií o zdraví a so zdravotnou 
gramotnosťou, ktorých vyriešenie je 
nevyhnutné z hľadiska podpory zdravia a 
lepšej prevencie chorôb, ako aj z hľadiska 
zabezpečenia účinnejšieho manažmentu 
chorôb; domnieva sa, že keď sa tieto 
nástroje budujú v spolupráci s príslušnými 
zdravotníckymi pracovníkmi a 
používateľmi 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. cs

Pozmeňujúci návrh 97
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. domnieva sa, že nástroje digitálnej 
zdravotnej starostlivosti môžu značne 
pomôcť pri riešení problémov súvisiacich s 

23. domnieva sa, že nástroje digitálnej 
zdravotnej starostlivosti môžu značne 
pomôcť pri riešení problémov súvisiacich s 
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dostupnosťou informácií o zdraví a so 
zdravotnou gramotnosťou, ktorých 
vyriešenie je nevyhnutné z hľadiska 
podpory zdravia a lepšej prevencie chorôb, 
ako aj z hľadiska zabezpečenia 
účinnejšieho manažmentu chorôb; 
domnieva sa, že keď sa tieto nástroje 
budujú v spolupráci s príslušnými 
zdravotníckymi pracovníkmi a 
používateľmi 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;

dostupnosťou informácií o zdraví a so 
zdravotnou gramotnosťou, ktorých 
vyriešenie je nevyhnutné z hľadiska 
podpory zdravia a lepšej prevencie chorôb, 
ako aj z hľadiska zabezpečenia 
účinnejšieho manažmentu chorôb; 
domnieva sa, že keď sa tieto nástroje 
budujú v spolupráci s príslušnými 
zdravotníckymi pracovníkmi, občanmi a 
používateľmi 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 98
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. domnieva sa, že nástroje digitálnej 
zdravotnej starostlivosti môžu značne 
pomôcť pri riešení problémov súvisiacich s 
dostupnosťou informácií o zdraví a so 
zdravotnou gramotnosťou, ktorých 
vyriešenie je nevyhnutné z hľadiska 
podpory zdravia a lepšej prevencie chorôb, 
ako aj z hľadiska zabezpečenia 
účinnejšieho manažmentu chorôb; 
domnieva sa, že keď sa tieto nástroje 
budujú v spolupráci s príslušnými 
zdravotníckymi pracovníkmi a 
používateľmi 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;

23. domnieva sa, že nástroje digitálnej 
zdravotnej starostlivosti môžu značne 
pomôcť pri riešení problémov súvisiacich s 
dostupnosťou informácií o zdraví a so 
zdravotnou gramotnosťou, ktorých 
vyriešenie je nevyhnutné z hľadiska 
podpory zdravia a lepšej prevencie chorôb, 
ako aj z hľadiska zabezpečenia 
účinnejšieho manažmentu chorôb; 
domnieva sa, že keď sa tieto nástroje 
budujú v spolupráci s príslušnými 
zdravotníckymi pracovníkmi a koncovými 
používateľmi, zaručujú väčšiu presnosť a 
úplnosť informácií, ktoré umožňujú 
podporu zdravých návykov a 
preventívnych aktivít, ako aj podporu 
spoločného rozhodovania v otázkach 
týkajúcich sa zdravia a dodržiavania liečby 
pacientmi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 99
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, 
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. domnieva sa, že nástroje digitálnej 
zdravotnej starostlivosti môžu značne 
pomôcť pri riešení problémov súvisiacich 
s dostupnosťou informácií o zdraví a so 
zdravotnou gramotnosťou, ktorých 
vyriešenie je nevyhnutné z hľadiska 
podpory zdravia a lepšej prevencie chorôb, 
ako aj z hľadiska zabezpečenia 
účinnejšieho manažmentu chorôb; 
domnieva sa, že keď sa tieto nástroje 
budujú v spolupráci s príslušnými 
zdravotníckymi pracovníkmi a 
používateľmi 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;

23. 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 podporu 
zdravia, lepšiu prevenciu chorôb, ako aj 
pre účinnejšie riadenie chorôb; domnieva 
sa, že keď sa tieto nástroje budujú v 
spolupráci s príslušnými zdravotníckymi 
pracovníkmi a používateľmi 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 100
César Luena, Nicolás González Casares, Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. 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 viesť nielen k 
zlepšeniu kvality zdravotníckych služieb, 

24. zdôrazňuje význam zachovania 
vnútroštátnej/regionálnej úlohy v 
organizácii systémov zdravotnej a inej 
starostlivosti, a to aj prostredníctvom 
využívania digitálnych riešení a nástrojov, 
ktoré majú veľký potenciál zlepšenia 
kvality, spravodlivosti a udržateľnosti 



PE643.214v01-00 48/61 AM\1192663SK.docx

SK

ale aj k zlepšeniu zdravia a pohody ľudí; zdravotníckych služieb, ale aj zdravia 
a pohody ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. 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 viesť nielen k 
zlepšeniu kvality zdravotníckych služieb, 
ale aj k zlepšeniu zdravia a pohody ľudí;

24. 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 viesť nielen k 
zlepšeniu kvality zdravotníckych služieb, 
ale aj k zlepšeniu zdravia a pohody ľudí pri 
súčasnom zlepšení postavenia pacienta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. 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 viesť nielen k 
zlepšeniu kvality zdravotníckych služieb, 
ale aj k zlepšeniu zdravia a pohody ľudí;

24. zdôrazňuje , že zatiaľ čo využívanie 
digitalizácie má veľký potenciál pre 
zlepšenie ľudského zdravia, prístupy k 
zdravotnej a inej starostlivosti orientované 
na jednotlivca sú pre mnohých pacientov 
naďalej nenahraditeľné;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 103
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. 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 viesť nielen k 
zlepšeniu kvality zdravotníckych služieb, 
ale aj k zlepšeniu zdravia a pohody ľudí;

24. zdôrazňuje význam prístupov 
orientovaných 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

Pozmeňujúci návrh 104
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 24 – bod 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam poskytovania 
informácií pacientom a ich podpory pri 
prijímaní zmysluplných rozhodnutí 
týkajúcich sa ich zdravia; poukazuje na 
to, že digitálne platformy musia byť 
používateľsky ústretové, digitálne 
prístupné a poskytovať bezplatné 
informácie pre pacientov a pracovníkov v 
oblasti zdravotnej starostlivosti vo 
viacerých jazykoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Frédérique Ries

Návrh uznesenia
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Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

25. vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s príslušnými aktérmi s 
cieľom podporiť cezhraničnú spoluprácu a 
rozšíriť zavádzanie digitálnych modelov 
starostlivosti; v tejto súvislosti sa 
domnieva, že európske referenčné siete 
môžu byť výbornými nástrojmi na 
preukázanie toho, ako môže digitálne 
zdravotníctvo cezhranične prispieť k 
zlepšeniu výsledkov v oblasti zdravia a 
pohody, pretože poskytujú dôveryhodné 
prostredie, v ktorom zdravotnícki 
pracovníci a pacienti už spolupracujú a 
cezhranične si vymieňajú zdravotné údaje, 
aby dosiahli svoje ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

25. vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s príslušnými aktérmi s 
cieľom podporiť cezhraničnú spoluprácu a 
rozšíriť zavádzanie digitálnych modelov 
starostlivosti, modelov domácej 
starostlivosti a podporných technológií v 
domácnosti vhodných pre starších ľudí;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 107
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odsek 25
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

25. vyzýva Komisiu, aby podporila 
digitalizáciu regulačných agentúr a 
spolupracovala s príslušnými aktérmi s 
cieľom viac podporiť cezhraničnú 
spoluprácu a rozšíriť zavádzanie 
digitálnych modelov starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Joanna Kopcińska

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

25. vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s príslušnými aktérmi s 
cieľom viac podporiť cezhraničnú 
spoluprácu a rozšíriť zavádzanie 
digitálnych modelov starostlivosti, a 
urobila tak bez zasahovania do právomocí 
členských štátov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 109
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, 
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

25. vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s príslušnými aktérmi, a to 
najmä s vnútroštátnymi zdravotníckymi 
systémami, s cieľom viac podporiť 
cezhraničnú spoluprácu a rozšíriť 
zavádzanie digitálnych modelov 
starostlivosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby si zdravotnícki 
pracovníci zlepšovali schopnosti a 
zručnosti, a to aj vymedzením požiadaviek 
na učebné osnovy v oblasti digitálneho 
zdravotníctva pre zdravotníckych 
pracovníkov, vytvorením špičkových 
centier celoživotnej odbornej prípravy pre 
špeciálne digitálne zručnosti a budovaním 
kapacít regulačných orgánov na 
posudzovanie inteligentných 
zdravotníckych produktov a služieb v 
rýchlo sa vyvíjajúcom technologickom 
prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali zdravotníckych 
pracovníkov v kontexte digitálnej 
transformácie systémov zdravotnej 
starostlivosti, zintenzívnili výmenu 
príslušných osvedčených postupov a 
zvážili harmonizáciu odbornej prípravy;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 112
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby si zdravotnícki 
pracovníci zlepšovali schopnosti a 
zručnosti prostredníctvom pravidelných 
programov odbornej prípravy, ktoré 
zohľadňujú rýchly vývoj v odvetví IT;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 113
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby si zdravotnícki 
pracovníci zlepšovali potrebné schopnosti 
a zručnosti, pokiaľ ide o zhromažďovanie, 
analýzu a ochranu zdravotných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s členskými štátmi a 
regiónmi s cieľom rozvíjať siete na 

27. vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s členskými štátmi a 
regionálnymi a miestnymi orgánmi s 
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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;

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;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 115
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. 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;

27. 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 116
Joanna Kopcińska

Návrh uznesenia
Odsek 27
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. 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;

27. 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 
ochranou citlivých údajov pomocou 
nástrojov a mechanizmov, ktoré poskytujú 
systémy verejného zdravotníctva;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 117
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 27a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, aby všetky opatrenia 
na zlepšenie digitálnych zručností 
občanov, prístupu k ich zdravotným 
údajom a ich používanie zohľadňovali 
citlivé skupiny, ako sú starší občania, 
osoby bez prístupu k informáciám a osoby 
so zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh uznesenia
Odsek 28a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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28a. pacienti by mali využívať 
najaktuálnejšie informácie o svojich 
liekoch, a preto naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala ďalšie 
elektronické informácie o produktoch 
vrátane informačného letáka s cieľom 
zlepšiť regulačnú efektívnosť a posilniť 
postavenie pacientov pomocou aktuálnych 
informácií o liekoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby pomáhala 
členským štátom a regiónom pri zvyšovaní 
povedomia o inovatívnych možnostiach 
obstarávania a investovania v oblasti 
digitálnej transformácie v oblasti verejného 
zdravia a starostlivosti a pri získavaní 
verejných a súkromných investícií na 
rozsiahle zavádzanie digitálne aktivovanej 
a integrovanej individualizovanej 
starostlivosti;

29. vyzýva Komisiu, aby pomáhala 
členským štátom a regiónom pri zvyšovaní 
povedomia o inovatívnych možnostiach 
obstarávania a investovania v oblasti 
digitálnej transformácie v oblasti verejného 
zdravia a starostlivosti; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby pomáhala 
členským štátom a regiónom pri zvyšovaní 
povedomia o inovatívnych možnostiach 
obstarávania a investovania v oblasti 
digitálnej transformácie v oblasti verejného 

29. vyzýva Komisiu, aby pomáhala 
členským štátom a regionálnym orgánom 
pri zvyšovaní povedomia o inovatívnych 
možnostiach obstarávania a investovania v 
oblasti digitálnej transformácie v oblasti 
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zdravia a starostlivosti a pri získavaní 
verejných a súkromných investícií na 
rozsiahle zavádzanie digitálne aktivovanej 
a integrovanej individualizovanej 
starostlivosti;

verejného zdravia a starostlivosti a pri 
získavaní verejných a súkromných 
investícií na rozsiahle zavádzanie digitálne 
aktivovanej a integrovanej 
individualizovanej starostlivosti;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 121
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 29a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporili rozšírenie pilotných a 
demonštračných projektov v oblasti 
inteligentného zdravotníctva s cieľom 
urýchliť krivky učenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 29b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosť zriadenia európskeho 
inovačného centra pre inteligentné 
zdravotníctvo s cieľom posúdiť a 
podporiť iniciatívy v oblasti 
inteligentného zdravia a poskytnúť 
platformu pre všetkých aktérov v 
zdravotníckom reťazci s cieľom vytvoriť 
konzorciá na realizáciu ambicióznych 
rozsiahlych projektov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 123
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 29c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29c. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali vzájomnú výmenu 
najlepších postupov a dôkazov tých, ktorí 
ako prví prijali inovatívne riešenia v 
oblasti zdravotnej starostlivosti, a to 
najmä prostredníctvom úplného využitia 
projektov programu Interreg Europe a 
jeho vzdelávacej platformy v oblasti 
politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 29d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29d. vyzýva Komisiu, aby priebežne 
monitorovala, porovnávala a podporovala 
vzájomnú výmenu osvedčených postupov 
medzi členskými štátmi a regiónmi s 
cieľom stimulovať účinné reformy a 
sledovať pokrok pri vytváraní zdravotnej 
starostlivosti založenej na hodnotách a 
udržateľných systémov zdravotnej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
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Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva Komisiu, aby pomáhala 
členským štátom pri vytváraní stratégií na 
zabránenie ich úplnej závislosti od 
elektronických údajov pre prípad 
výpadkov elektrickej energie;

30. vyzýva Komisiu, aby pomáhala 
členským štátom pri vytváraní 
pohotovostných stratégií na riešenie 
akejkoľvek potenciálnej dočasnej alebo 
trvalej nedostupnosti zdravotných údajov 
v dôsledku havárie alebo útoku na 
infraštruktúru, systémy alebo softvér, 
ktoré sa používajú na zber, spracovanie 
alebo uchovávanie uvedených údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Joanna Kopcińska

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva Komisiu, aby pomáhala 
členským štátom pri vytváraní stratégií na 
zabránenie ich úplnej závislosti od 
elektronických údajov pre prípad výpadkov 
elektrickej energie;

30. vyzýva členské štáty, aby vytvorili 
stratégie na zabránenie ich úplnej 
závislosti od elektronických údajov pre 
prípad výpadkov elektrickej energie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 127
Joanna Kopcińska

Návrh uznesenia
Odsek 30a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. podporuje úsilie Európskeho 
centra pre prevenciu a kontrolu chorôb 
(ECDC) o vytvorenie stratégií na lepšie 
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využívanie existujúcich počítačových 
systémov, na používanie údajov na 
obmedzenie šírenia infekčných chorôb a 
na pomoc členským štátom so 
zhromažďovaním a spracúvaním údajov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 128
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh uznesenia
Odsek 30a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. zdôrazňuje, že úspešný prechod na 
digitálnu zdravotnú starostlivosť si bude 
vyžadovať silné politické vedenie, 
dlhodobú víziu a trvalé investície na 
vnútroštátnej aj európskej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Odsek 31a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby stanovili jasný harmonogram 
plánovaných zmien potrebných na 
prechod Európy na digitálne 
zdravotníctvo spolu s hodnoteniami v 
polovici trvania a aby stanovili ciele;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 130
Nathalie Colin-Oesterlé
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Návrh uznesenia
Odsek 31b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vykonali odporúčania Komisie z 
februára 2019 o európskom formáte na 
výmenu elektronických zdravotných 
záznamov;

Or. fr


