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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh nařízení stanovuje v rámci nástroje pro propojení Evropy, který je nedílnou 
součástí strategie „Evropa 2020“, řadu hlavních směrů týkajících se cílů a priorit 
širokopásmových sítí a infrastruktur digitálních služeb v oblasti telekomunikací.

V nařízení jsou stanoveny projekty obecného zájmu pro šíření širokopásmových sítí 
a infrastruktur digitálních služeb, které se zaměřují na zlepšení konkurenceschopnosti 
evropského hospodářství, na podporu vzájemného propojení a interoperability vnitrostátních 
sítí, na podporu rozvoje jednotného digitálního trhu a přispívají také ke snížení emisí 
skleníkových plynů a k ochraně životního prostředí.

Vytvoření přeshraničního přístupu k interoperabilní infrastruktuře veřejných digitálních 
služeb je oblastí, v níž mohou kroky Evropské unie přestavovat vysokou přidanou hodnotu. 
Takové služby veřejné správy zahrnují přeshraniční poskytování služeb elektronického 
zdravotnictví, které jsou zejména předmětem působnosti Výboru pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin.

Vytvoření přeshraničních interoperabilních služeb elektronického zdravotnictví by umožnilo 
interakci mezi občany a poskytovateli zdravotních služeb a předávání údajů mezi 
jednotlivými zdravotnickými zařízeními a zároveň poskytlo přístup k elektronickým 
zdravotním záznamům a elektronickým službám na předpis, k službám telemedicíny 
(poskytování zdravotnických služeb na velké vzdálenosti) a domácí asistenci. Služby 
elektronického zdravotnictví by kromě snížení léčebných výdajů a modernizace a zvýšení 
účinnosti vnitrostátních systémů zdravotní pomoci přispěly ke zlepšení bezpečnosti pacientů. 

Navrhovatel sdílí a podporuje návrh Komise a současně navrhuje některé změny zaměřené 
na zvýšení účinnosti projektů obecného zájmu v oblasti elektronické veřejné správy.

Přeshraniční interoperabilní služby elektronického zdravotnictví by měly zejména stanovit 
přijetí jednotné normy uvádění elektronických údajů a dokumentů ze strany zdravotních 
a nemocničních zařízení i prostřednictvím přijetí společné kodifikace členskými státy za 
účelem zavedení standardní terminologie jednotlivých zdravotních výkonů. Mimo jiné by měl 
být stanoven minimální soubor společných údajů a elektronických dokumentů, které 
představují minimální výbavu pacientů v rámci interoperabilních služeb elektronického
zdravotnictví (například krevní faktor, anamnézy, propouštěcí zprávy aj.).

Obecněji je vhodné, aby výsledkem projektů v oblasti elektronické veřejné správy bylo 
stanovení jednotného evropského identifikačního kódu, který budou moci občané a podniky 
používat ve stycích s orgány veřejné správy všech členských států.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Evropské širokopásmové 
sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje 
závěr, že kritická úloha internetu znamená, 
že jeho přínosy pro společnost jako celek 
mají mnohem větší význam než soukromé 
pobídky investic do rychlejších sítí. 
Veřejná podpora této oblasti je proto 
nezbytná, neměla by však nadmíru 
narušovat hospodářskou soutěž.

(4) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Evropské širokopásmové 
sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje 
závěr, že kritická úloha internetu znamená, 
že jeho přínosy pro společnost jako celek 
mají mnohem větší význam než soukromé 
pobídky investic do rychlejších sítí. 
Veřejná podpora této oblasti je proto 
nezbytná, neměla by však nadmíru 
narušovat hospodářskou soutěž. Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 
6. července 2011 o evropských 
širokopásmových sítích: investicích do 
digitálního růstu zdůrazňuje, že služby 
poskytované v širokopásmové síti jsou 
zásadně důležité pro 
konkurenceschopnost průmyslu EU a do 
značné míry přispívají k hospodářskému 
růstu, sociální soudržnosti, k vytváření 
kvalitních pracovních příležitostí v EU 
a k tomu, aby se na digitálním životě v EU 
podílely všechny regionální skupiny 
a všechny společenské vrstvy; doporučuje, 
aby se podporoval konkurenceschopný trh 
pro investice do pevné i bezdrátové 
infrastruktury širokopásmového připojení 
a její využívání; konstatuje, že 
konkurenceschopný trh je katalyzátorem 
dalších investic a inovací ze strany 
poskytovatelů komunikací, aplikací 
a obsahu a současně představuje 
životadárnou platformu pro digitální 
hospodářství.
  
_____________
1 P7_TA-(2011)0322
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S vyššími rychlostmi 
širokopásmového připojení jsou spojeny 
značné ekonomické a sociální přínosy, 
které investoři nemohou získat ani 
zpeněžit. Rychlé a superrychlé 
širokopásmové připojení představuje 
klíčovou infrastrukturu pro rozvoj a 
zavádění digitálních služeb, které se 
zakládají na dostupnosti, rychlosti, 
spolehlivosti a odolnosti fyzických sítí. 
Zavádění a používání rychlejších sítí 
otevírá cestu pro inovační služby 
využívající vyšší rychlosti. Opatření na 
úrovni Unie je nezbytné za účelem 
maximalizace synergií a interakcí mezi 
těmito dvěma komponenty digitálních 
telekomunikačních sítí.

(10) S vyššími rychlostmi 
širokopásmového připojení jsou spojeny 
značné ekonomické a sociální přínosy, 
které investoři nemohou získat ani 
zpeněžit. Rychlé a superrychlé 
širokopásmové připojení představuje 
klíčovou infrastrukturu pro rozvoj a 
zavádění digitálních služeb, které se 
zakládají na dostupnosti, rychlosti, 
spolehlivosti a odolnosti fyzických sítí. 
Zavádění a používání rychlejších sítí 
otevírá cestu pro inovační služby 
využívající vyšší rychlosti. Opatření na 
úrovni Unie je nezbytné za účelem 
maximalizace synergií a interakcí mezi 
těmito dvěma komponenty digitálních 
telekomunikačních sítí. Univerzální 
přístup k širokopásmovým sítím 
představuje nezbytnou podmínku pro růst 
moderních ekonomik a pro dobré životní 
podmínky jednotlivců a jejich začlenění 
do informační společnosti. Rozšíření 
širokopásmových sítí ve venkovských 
a ekonomicky i sociálně znevýhodněných 
oblastech umožní zlepšit komunikaci, 
zejména u osob se sníženou pohyblivostí 
nebo osob, jež žijí na odlehlých místech, 
přispěje ke zlepšení přístupu ke službám 
a podpoří rozvoj MSP na venkově, což 
napomůže tvorbě nových pracovních míst 
a rozvoji nových služeb v těchto oblastech;

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Rozvoj širokopásmových sítí a (13) Využívání informačních 
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infrastruktur digitálních služeb přispěje k 
cíli Unie snížit emise skleníkových plynů 
umožněním energeticky účinných řešení v 
mnohých odvětvích evropského 
hospodářství. Tento kladný účinek bude, 
ale pouze do určité míry, omezen rostoucí 
poptávkou po energii a zdrojích 
souvisejících hlavně s výstavbou 
širokopásmových sítí a provozem 
infrastruktur digitálních služeb.

a komunikačních technologií usnadňuje 
strukturální přizpůsobení ve prospěch 
zboží a služeb s menší spotřebou zdrojů, 
ve prospěch energetických úspor 
v budovách i v elektrických sítích a rovněž 
rozvoj inteligentních dopravních systémů, 
jež budou efektivnější a budou mít nižší 
spotřebu energie. Rozvoj 
širokopásmových sítí a infrastruktur 
digitálních služeb přispěje k cíli Unie snížit 
emise skleníkových plynů umožněním 
energeticky účinných řešení v mnohých 
odvětvích evropského hospodářství. Tento 
kladný účinek bude, ale pouze do určité 
míry, omezen rostoucí poptávkou po 
energii a zdrojích souvisejících hlavně 
s výstavbou širokopásmových sítí a 
provozem infrastruktur digitálních služeb.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Při provádění tohoto nařízení je 
třeba zpracovávat osobní údaje v souladu 
s předpisy Unie, stanovenými zejména 
ve směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/58/ES ze dne 12. července 2002 
o zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických 
komunikací (směrnice o soukromí 
a elektronických komunikacích). 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) přispívají k ekonomickému růstu a 
podpoře rozvoje jednotného trhu, což 
povede ke zvýšení konkurenceschopnosti 
evropského hospodářství, včetně malých a 
středních podniků;

(1) přispívají k ekonomickému růstu 
a podpoře rozvoje jednotného trhu, což 
povede ke zvýšení konkurenceschopnosti 
evropského hospodářství, zejména tím, že 
malým a středním podnikům usnadňují 
přístup na trh.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) přispívají ke zlepšení každodenního 
života občanů, podniků a vlád podporou
propojení a interoperability vnitrostátních 
telekomunikačních sítí a také přístupu 
k těmto sítím;

(2) přispívají ke zlepšení sociální 
soudržnosti a každodenního života občanů, 
podniků a vlád podporou propojení 
a interoperability vnitrostátních 
telekomunikačních sítí a také přístupu 
k těmto sítím.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) přispívají k ochraně a obraně 
informací a informačních systémů tím, že 
zajišťují jejich dostupnost, integritu, 
ověřování a důvěrnost. Tato opatření by se 
měla týkat ochranných, detekčních 
a reakčních schopností informačních 
systémů, a to zejména v souvislosti 
s počítačovými útoky.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) usnadní udržitelné zavádění 
transevropských infrastruktur digitálních 
služeb, jejich interoperabilitu a koordinaci 
na evropské úrovni, jejich provoz, údržbu a
modernizaci;

(4) usnadní udržitelné zavádění 
otevřených, přístupných 
a nediskriminačních transevropských 
infrastruktur digitálních služeb, jejich 
interoperabilitu a koordinaci na evropské 
úrovni, jejich provoz, údržbu, modernizaci 
a bezpečnost.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Článek 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zavádění širokopásmových sítí za 
účelem propojení ostrovních, uzavřených a
okrajových oblastí s ústředními regiony 
Unie, které v těchto regionech zajistí, aby 
rychlost přenosu údajů byla dostatečná k 
tomu, aby umožnila širokopásmové 
připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

(b) zavádění širokopásmových sítí za 
účelem propojení ostrovních, špatně 
přístupných, okrajových, venkovských 
a ekonomicky a sociálně znevýhodněných
oblastí s ústředními regiony Unie, které 
v těchto regionech zajistí, aby rychlost 
přenosu údajů byla dostatečná k tomu, aby 
umožnila širokopásmové připojení 
o rychlosti 30 Mb/s a víc;

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Projekt společného zájmu může 
zahrnovat celý jeho cyklus, včetně studií 
proveditelnosti, provádění, nepřetržité 
činnosti, koordinace a hodnocení.

2. Projekt společného zájmu může 
zahrnovat celý jeho cyklus, včetně studií 
proveditelnosti, provádění, nepřetržité 
činnosti, koordinace a hodnocení.

Projekty společného zájmu by se měly 
řídit zásadou technologické neutrality, 
která je základem struktury EU pro 
elektronickou komunikaci.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) nových možností využití synergií mezi 
různými infrastrukturami, včetně 
infrastruktur v oblasti dopravy a 
energetiky.

(c) nových možností využití synergií mezi 
různými typy infrastruktury.

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 8 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) prokazuje evropskou přidanou hodnotu. (c) prokazuje evropskou přidanou hodnotu,
poté co bude vypracována studie 
proveditelnosti a analýza nákladů 
a přínosů.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je nápomocna odborná skupina 
složená ze zástupce každého státu pro 
monitorování realizace těchto hlavních 
směrů, pomoc v plánování prostřednictvím 
vnitrostátních strategií pro 
vysokorychlostní internet a mapování 
infrastruktur a pro výměnu informací. 
Odborná skupina může rovněž posuzovat 
jakoukoli otázku týkající se rozvoje 
transevropských telekomunikačních sítí.

2. Komisi je nápomocna odborná skupina 
složená ze zástupce každého státu pro 
monitorování realizace těchto hlavních 
směrů, pomoc v plánování prostřednictvím 
vnitrostátních strategií pro 
vysokorychlostní internet a mapování 
infrastruktur a pro výměnu informací. 
Komise spolu s odbornou skupinou 
posoudí, do jaké míry oblast působnosti 
projektů společného zájmu nadále odráží 
sociální, environmentální a hospodářské 
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priority, technologický rozvoj nebo situaci 
na příslušných trzích a jaké jsou nové 
příležitosti k využití synergií mezi různými 
typy infrastruktury. Odborná skupina 
může rovněž posuzovat jakoukoli otázku 
týkající se rozvoje transevropských 
telekomunikačních sítí.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise v těchto zprávách rovněž 
vyhodnotí, zda oblast působnosti projektů 
společného zájmu nadále odráží politické 
priority, technologický rozvoj nebo situaci 
na příslušných trzích. Tyto zprávy u 
velkých projektů zahrnují analýzu vlivu 
na životní prostředí s přihlédnutím k 
potřebě přizpůsobení se změně klimatu a 
snížení jejího dopadu a k odolnosti vůči 
živelným pohromám. Takové přezkoumání 
lze uskutečnit rovněž kdykoli jindy, 
považuje-li se to za vhodné.

4. U velkých projektů provede Komise
analýzu vlivu na životní prostředí 
s přihlédnutím k potřebě přizpůsobení se 
změně klimatu a snížení jejího dopadu a 
k odolnosti vůči živelním pohromám. 
Takové přezkoumání lze uskutečnit rovněž 
kdykoli jindy, považuje-li se to za vhodné, 
aby se předešlo investicím do 
infrastruktury, která rychle zastará.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 6 je 
Komisi svěřena na dobu neurčitou ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 6 je 
Komisi svěřena na dobu pěti let ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise 
vypracuje zprávu o přenesení pravomoci 
nejpozději devět měsíců před koncem 
tohoto pětiletého období.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. ledna 2014. Použije se ode dne ...* .

___________

* Úř. věst. vložte prosím datum: dva roky 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že toto nařízení souvisí s nařízením, kterým se vytváří nástroj pro propojení 
Evropy, nebylo by vhodné uvádět určité datum použití, které nezohledňuje dobu potřebnou ke 
schválení těchto různých nařízení.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Příloha – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zavedení a rozšíření transevropských 
telekomunikačních sítí (širokopásmové sítě 
a infrastruktury digitálních služeb) přispěje 
k podpoře hospodářského růstu, vytváření 
pracovních míst a dosažení pulsujícího 
jednotného digitálního trhu. Jejich 
zavedení poskytne zejména rychlejší 
přístup k internetu, povede ke zlepšením 
umožněným informačními technologiemi 
v každodenním životě občanů, včetně dětí 
a mladých lidí, podniků a států, zvýší 
interoperabilitu a usnadní soulad nebo 
konvergenci s obecně dohodnutými 
normami.

Zavedení a rozšíření transevropských 
telekomunikačních sítí (širokopásmové sítě 
a infrastruktury digitálních služeb) přispěje 
k podpoře hospodářského růstu, vytváření 
pracovních míst a dosažení pulsujícího 
jednotného digitálního trhu. Jejich 
zavedení poskytne zejména rychlejší 
přístup k internetu, povede ke zlepšením 
umožněným informačními technologiemi 
v každodenním životě občanů, podniků a 
států, zvýší interoperabilitu a usnadní 
soulad nebo konvergenci s obecně 
dohodnutými normami.

Odůvodnění

Ze zavádění transevropských sítí mají výhody všichni občané. Je tedy zbytečné uvádět jejich 
zvláštní kategorie.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny investice do širokopásmového 
připojení na území Unie rozšiřují kapacitu 
sítě a přinášejí prospěch všem potenciálním 
uživatelům, včetně uživatelů v jiných 
členských státech, než je země investice. 
Investice do těchto sítí dají podnět k vyšší 
hospodářské soutěži a větší inovaci v 
ekonomice, zajistí efektivnější a účinnější 
veřejné služby, přispějí k cílům EU 
týkajícím se nízkouhlíkového hospodářství 
a k celkové konkurenceschopnosti a 
produktivitě EU.

Všechny investice do širokopásmového 
připojení na území Unie rozšiřují kapacitu 
sítě a přinášejí prospěch všem potenciálním 
uživatelům, včetně uživatelů v jiných 
členských státech, než je země investice. 
Investice do těchto sítí dají podnět k vyšší 
hospodářské soutěži, sociální soudržnosti a 
větší inovaci v ekonomice, zajistí 
efektivnější a účinnější veřejné služby, 
přispějí k cílům EU týkajícím se 
nízkouhlíkového hospodářství a k celkové 
konkurenceschopnosti a produktivitě EU.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investice do širokopásmové infrastruktury 
vynakládali převážně soukromí investoři 
a očekává se, že tomu tak bude i nadále. 
Dosažení cílů Digitální agendy si však
vyžádá investice v oblastech, kde to nemá 
jasné ekonomické odůvodnění nebo kde se 
atraktivita pro podnikatele možná bude 
muset během lhůty stanovené k dosažení 
cílů zvýšit. Na základě pravděpodobných 
investic lze charakterizovat tyto tři typy 
oblastí:

Investice do širokopásmové infrastruktury 
vynakládali převážně soukromí investoři 
a očekává se, že tomu tak bude i nadále. 
V mnohých regionech jsou však investice 
do infrastruktury širokopásmových sítí 
nedostatečné kvůli absenci konkurence 
a vysokému tržnímu riziku, zatímco 
veřejné služby jsou kvůli dílčí povaze 
technických řešení málo rozvinuté 
a neinteroperabilní. Dosažení cílů 
Digitální agendy si vyžádá investice 
v oblastech, kde to nemá jasné ekonomické 
odůvodnění nebo kde se atraktivita pro 
podnikatele možná bude muset během 
lhůty stanovené k dosažení cílů zvýšit. Na 
základě pravděpodobných investic lze 
charakterizovat tyto tři typy oblastí: 

Pozměňovací návrh 20
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Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Venkovské oblasti a oblasti s malou 
hustotou obyvatelstva jsou obvykle 
pokryty spojením o malé rychlosti a 
v některých případech dokonce nejsou 
spojením pokryty vůbec. Není 
pravděpodobné, že ekonomický význam 
investic bude reálný a že evropských cílů 
bude do roku 2020 dosaženo. Investice 
v těchto oblastech si vyžadují větší 
finanční podporu poskytovanou z grantů 
případně v kombinaci s finančními nástroji. 
Tyto oblasti budou zahrnovat odlehlé a 
řídce obydlené oblasti, kde jsou buď velmi 
vysoké investiční náklady, nebo nízký
příjem. Podpora z nástroje pro propojení 
Evropy v těchto oblastech pravděpodobně 
doplní dostupné fondy soudržnosti nebo 
fondy na rozvoj venkova a jinou přímou 
veřejnou podporu.

Venkovské oblasti a oblasti s malou 
hustotou obyvatelstva jsou obvykle 
pokryty spojením o malé rychlosti a 
v některých případech dokonce nejsou 
spojením pokryty vůbec. Jedná se 
o prioritní oblast, kde je možné 
širokopásmový přístup nahradit satelitním 
připojením. Není pravděpodobné, že 
ekonomický význam investic bude reálný a 
že evropských cílů bude do roku 2020 
dosaženo. Investice v těchto oblastech si 
vyžadují větší finanční podporu 
poskytovanou z grantů případně 
v kombinaci s finančními nástroji. Tyto 
oblasti budou zahrnovat odlehlé a řídce 
obydlené oblasti, kde jsou buď velmi 
vysoké investiční náklady, nebo nízký 
příjem. Podpora z nástroje pro propojení 
Evropy v těchto oblastech pravděpodobně 
doplní dostupné fondy soudržnosti nebo 
fondy na rozvoj venkova a jinou přímou 
veřejnou podporu.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Služby elektronické správy (eGovernment) 
se vztahují na digitální interakci mezi 
veřejnými orgány a občany, veřejnými 
orgány a podniky a organizacemi a mezi 
veřejnými orgány různých zemí. 
Standardizované, přeshraniční a 
uživatelsky přívětivé platformy interakce 
budou generovat růst efektivity jak v celém 
hospodářství, tak i ve veřejném sektoru, a 
přispějí k jednotnému trhu.

Služby elektronické správy (eGovernment) 
se vztahují na digitální interakci mezi 
veřejnými orgány a občany, veřejnými 
orgány a podniky a organizacemi a mezi 
veřejnými orgány různých zemí. 
Přeshraniční a uživatelsky přívětivé 
platformy interakce budou generovat růst 
efektivity jak v celém hospodářství, tak i 
ve veřejném sektoru, a přispějí 
k jednotnému trhu.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 3 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Interoperabilní elektronická identifikace a 
ověřování v celé Evropě: Bude zaveden 
soubor propojených a zabezpečených 
autentizačních serverů a protokolů, které 
zajišťují interoperabilitu různých 
autentizačních a identifikačních systémů a 
systémů povolování existujících v Evropě. 
Tato platforma umožní občanům a 
podnikům přístup ke službám on-line, když 
je to potřebné například za účelem studia, 
práce, cestování, poskytování zdravotní 
péče nebo podnikání v zahraničí. Bude 
tvořit hlavní úroveň pro všechny tyto 
digitální služby, pro které je potřebná 
elektronická identifikace a ověření 
totožnosti: např. elektronické zadávání 
veřejných zakázek, zdravotní služby on-
line, standardizované podnikové 
výkaznictví, elektronická výměna 
informací z oblasti justice, transevropská 
registrace společností on-line, služby 
elektronické správy (eGovernment) pro 
podniky, včetně komunikace mezi 
obchodními rejstříky týkající se 
přeshraničních fúzí a zahraničních 
poboček. Tato platforma může využívat 
také zdroje a nástroje vícejazyčné hlavní 
platformy.

Interoperabilní elektronická identifikace a 
ověřování v celé Evropě: Bude zaveden 
soubor propojených a zabezpečených 
autentizačních serverů a protokolů, které 
zajišťují interoperabilitu různých 
autentizačních a identifikačních systémů 
a systémů povolování existujících 
v Evropě, jehož konečným cílem bude 
zavést pro účely veřejné správy jednotný 
evropský identifikační kód fyzických a 
právnických osob. Tato platforma umožní 
občanům a podnikům přístup ke službám 
on-line, když je to potřebné například za 
účelem studia, práce, cestování, 
poskytování zdravotní péče nebo podnikání 
v zahraničí. Bude tvořit hlavní úroveň pro 
všechny tyto digitální služby, pro které je 
potřebná elektronická identifikace a 
ověření totožnosti: např. elektronické 
zadávání veřejných zakázek, zdravotní 
služby on-line, standardizované podnikové 
výkaznictví, elektronická výměna 
informací z oblasti justice, transevropská 
registrace společností on-line, služby 
elektronické správy (eGovernment) pro 
podniky, včetně komunikace mezi 
obchodními rejstříky týkající se 
přeshraničních fúzí a zahraničních 
poboček. Tato platforma může využívat 
také zdroje a nástroje vícejazyčné hlavní 
platformy.

Odůvodnění

Zavedení jednotného evropského identifikačního kódu elektronických služeb, který budou 
moci využívat všichni občané a podniky ve všech členských státech, by velmi zjednodušilo styk 
s veřejnou správou a účinněji zajistilo skutečnou interoperabilitu.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 3 – odst. 2 – pododstavec 3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) Interoperabilní přeshraniční služby 
elektronického zdravotnictví: Tyto služby 
umožní interakci mezi občany/pacienty a 
poskytovateli zdravotní péče, předávání 
údajů mezi institucemi a organizacemi 
nebo přímou komunikaci (peer-to-peer) 
mezi občany/pacienty a/nebo zdravotními 
odborníky a institucemi. Zaváděná 
infrastruktura bude v souladu se zásadami 
ochrany údajů stanovenými zejména ve 
směrnicích 95/46/ES a 2002/58/ES a také 
s mezinárodními a vnitrostátními etickými 
pravidly týkajícími se používání 
zdravotních záznamů pacientů a jiných 
osobních údajů.

(d) Interoperabilní přeshraniční služby 
elektronického zdravotnictví: Tyto služby 
umožní interakci mezi občany/pacienty a 
poskytovateli zdravotní péče, předávání 
údajů mezi institucemi a organizacemi 
nebo přímou komunikaci (peer-to-peer) 
mezi občany/pacienty a/nebo zdravotními 
odborníky a institucemi. Zaváděná 
infrastruktura upraví přijetí jednotné 
normy pro uvádění údajů a dokumentů 
vytvořených v informačních systémech 
zdravotních a nemocničních zařízení; 
vytvoří minimální společný soubor 
elektronických údajů a dokumentů, které 
by měly patřit k základní výbavě pacientů 
v rámci interoperabilních přeshraničních 
služeb elektronického zdravotnictví; bude 
v souladu se zásadami ochrany údajů 
stanovenými zejména ve směrnicích 
95/46/ES a 2002/58/ES a také 
s mezinárodními a vnitrostátními etickými 
pravidly týkajícími se používání 
zdravotních záznamů pacientů a jiných 
osobních údajů.

Odůvodnění

Pro řádné fungování služeb elektronického zdravotnictví by měl být přijat evropský zdravotní 
záznam, který bude používat jednotnou normu pro uvádění údajů a bude zejména jasně uvádět 
údaje, které budou tvořit základní výbavu pacienta (například krevní faktor, anamnézy, 
propouštěcí zprávy z nemocničních pobytů, záznamy o poskytnutí první pomoci atd.).  

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 3 – odst. 2 – pododstavec 3 – písm. d – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Služby budou obsahovat přeshraniční Služby budou obsahovat přeshraniční 
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přístup k elektronickým zdravotním 
záznamům a službám elektronického 
předepisování léků a také dálkové 
zdravotní služby/služby asistovaného žití, 
přeshraniční vícejazyčné sémantické 
služby napojené na vícejazyčnou hlavní 
platformu, přístup k informacím 
o sociálním zabezpečení založený na 
infrastruktuře EESSI (elektronické výměny 
informací o sociálním zabezpečení) atd.

přístup k elektronickým zdravotním 
záznamům a službám elektronického 
předepisování léků a také dálkové 
zdravotní služby/služby asistovaného žití, 
přeshraniční vícejazyčné sémantické 
služby se společnými kodifikačními 
systémy napojené na vícejazyčnou hlavní 
platformu, přístup k informacím 
o sociálním zabezpečení založený na 
infrastruktuře EESSI (elektronické výměny
informací o sociálním zabezpečení) atd.

Odůvodnění

Je důležité stanovit požadavek, aby byly v rámci poskytování přeshraničních vícejazyčných 
služeb přijaty v členských státech společné kodifikační systémy, které by umožnily zavést 
jednotnou terminologii jednotlivých zdravotních výkonů (například laboratorních vyšetření, 
patologické anatomie, radiologie atd.). 
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