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Изменение 1
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства настоящия план за 
действие за електронно здравеопазване 
за периода 2014—2020 година, който 
актуализира предишния план за 
действие, като въвежда допълнителни 
действия, особено ще се отнася до 
подобряване на достъпа до здравни 
услуги и гарантиране на по-голяма 
равнопоставеност между европейските 
граждани;

1. приветства настоящия план за 
действие за електронно здравеопазване 
за периода 2014—2020 година, който 
актуализира плана за действие за 
електронно здравеопазване, приет 
през 2004 г., като въвежда 
допълнителни действия, особено ще се 
отнася до подобряване на достъпа до 
здравни услуги и гарантиране на по-
голяма равнопоставеност между 
европейските граждани;

Or. en

Изменение 2
Констанс Льо Грип

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства настоящия план за 
действие за електронно здравеопазване 
за периода 2014—2020 година, който 
актуализира предишния план за 
действие, като въвежда допълнителни 
действия, особено ще се отнася до 
подобряване на достъпа до здравни 
услуги и гарантиране на по-голяма 
равнопоставеност между европейските 
граждани;

1. приветства настоящия план за 
действие за електронно здравеопазване 
за периода 2014—2020 година, който 
актуализира предишния план за 
действие, като въвежда допълнителни 
действия, особено ще се отнася до 
подобряване на достъпа до здравни 
услуги, намаляване на разходите за 
здравеопазване и гарантиране на по-
голяма равнопоставеност между 
европейските граждани;

Or. fr
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Изменение 3
Сирпа Пиетикяйнен

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. възприема нарастващите 
възможности за персонализирано 
здравеопазване като едни от най-
важните възможности на 
електронното здравеопазване, където 
медицинските досиета на пациента 
могат да се съхраняват автоматично 
в електронна форма, не са зависими 
от местоположението на пациента 
и са достъпни единствено за самия 
пациент с персонализиран 
идентификационен номер;

Or. en

Изменение 4
Сирпа Пиетикяйнен

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. приветства намерението на
Комисията да предложи рамка на 
оперативната съвместимост в 
областта на електронното 
здравеопазване до 2015 г. и приема 
това като много важна стъпка към 
предоставяне на права на 
пациентите в рамките на 
електронното здравеопазване; счита 
за важно в тази рамка да се включи 
създаването на стандартизирано 
отчитане в медицинските досиета, 
както и подкрепата, насочена към 
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разработването на медицински 
изделия с функция за автоматично 
електронно съхранение на медицински 
досиета; 

Or. en

Изменение 5
Сирпа Пиетикяйнен

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. подчертава необходимостта от 
подкрепа за широкото понятие за 
електронно здравеопазване, 
включително всички заинтересовани 
страни, като например лекари, 
специалисти, пациенти, аптеки, 
медицински сестри и други 
професионалисти в областта на 
здравеопазването;

Or. en

Изменение 6
Сирпа Пиетикяйнен

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. приема необходимостта от 
широко участие на пациенти и 
организации на пациентите в 
разработването на електронното 
здравеопазване на равнището на ЕС в 
бъдеще, като се има предвид, че 
пациентите трябва да имат 
възможност да разглеждат, 
използват и да правят справки с 
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информацията за тяхното здраве;

Or. en

Изменение 7
Мария Иригойен Перес

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изразява съжаление, че 
бюджетните корекции провокираха 
тежки съкращения на ресурсите в 
областта на здравеопазването, 
включително и намаляване на 
здравния персонал във времена, когато 
нуждите на здравната система 
нарастват и се увеличава броят на 
заболяванията вследствие на 
кризата;

Or. es

Изменение 8
Сирпа Пиетикяйнен

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. призовава Комисията също да 
поеме значителна роля в събирането 
на различни заинтересовани страни с 
цел обмен на най-добри практики; 
призовава Комисията да отдели 
специално внимание на своята водеща 
роля в оказването на подкрепа за 
споделянето на най-добри практики в 
областта на редките заболявания;

Or. en
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Изменение 9
Мария Иригойен Перес

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че не всички граждани и 
здравни специалисти разполагат с 
възможността да използват ИТ 
инструменти или притежават 
необходимите умения за боравенето с 
тях, и че на заинтересованите лица 
следва да бъдат предложени 
приспособени помощ и обучение, 
достъпни на територията на целия ЕС, 
които да им помогнат да подобрят 
своите умения в областта на цифровите 
технологии, за да могат да използват 
пълноценно предимствата на 
електронните здравни услуги, като в 
същото време не се увеличават 
социалните и териториалните 
неравенства;

3. подчертава, че не всички граждани и 
здравни специалисти разполагат с 
възможността да използват ИТ 
инструменти или притежават 
необходимите умения за боравенето с 
тях, и че на заинтересованите лица 
следва да бъдат предложени 
приспособени помощ и обучение, 
достъпни на територията на целия ЕС, 
които да им помогнат да подобрят 
своите умения в областта на цифровите 
технологии, за да могат да използват 
пълноценно предимствата на 
електронните здравни услуги, като в 
същото време не се увеличават 
социалните и териториалните 
неравенства; настоява за 
необходимостта в програмите за 
обучение на здравните специалисти 
да се включи обучение по електронно 
здравеопазване;

Or. es

Изменение 10
Сирпа Пиетикяйнен

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че не всички граждани и 
здравни специалисти разполагат с 
възможността да използват ИТ 
инструменти или притежават 

3. подчертава, че не всички граждани и 
здравни специалисти разполагат с 
възможността да използват ИТ 
инструменти или притежават 
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необходимите умения за боравенето с 
тях, и че на заинтересованите лица 
следва да бъдат предложени 
приспособени помощ и обучение, 
достъпни на територията на целия ЕС, 
които да им помогнат да подобрят 
своите умения в областта на цифровите 
технологии, за да могат да използват 
пълноценно предимствата на 
електронните здравни услуги, като в 
същото време не се увеличават 
социалните и териториалните 
неравенства;

необходимите умения за боравенето с 
тях, и че на заинтересованите лица 
следва да бъдат предложени 
приспособени помощ и обучение, 
достъпни на територията на целия ЕС, 
които да им помогнат да подобрят 
своите умения в областта на цифровите 
технологии, за да могат да използват 
пълноценно предимствата на 
електронните здравни услуги, като в 
същото време не се увеличават
социалните и териториалните 
неравенства; подчертава също така 
необходимостта от разработване на 
системи, достъпни за всички, като се 
има предвид целта за интуитивна 
интерфаза; подчертава 
необходимостта от поддържане на 
еднакви възможности за използване 
на традиционните здравни услуги;

Or. en

Изменение 11
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че не всички граждани и 
здравни специалисти разполагат с 
възможността да използват ИТ 
инструменти или притежават 
необходимите умения за боравенето с 
тях, и че на заинтересованите лица 
следва да бъдат предложени 
приспособени помощ и обучение, 
достъпни на територията на целия ЕС, 
които да им помогнат да подобрят 
своите умения в областта на 
цифровите технологии, за да могат да 
използват пълноценно предимствата на 
електронните здравни услуги, като в 
същото време не се увеличават 

3. подчертава необходимостта от
надлежно приспособени помощ и 
обучение, които да бъдат достъпни на 
територията на целия ЕС, за да могат да 
се използват пълноценно предимствата 
на електронните здравни услуги, като в 
същото време не се увеличават 
социалните и териториалните 
неравенства. Подобни помощ и 
обучение следва да се съсредоточат 
върху:
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социалните и териториалните 
неравенства;

1) обучение за използване на ИТ 
инструменти и осъвременяване на 
уменията, необходими за здравните 
специалисти;
2) ИТ грамотност и осведоменост за 
електронните здравни услуги за 
пациенти на национално и 
трансгранично равнище с особен 
акцент върху социалните и 
териториалните неравенства;

Or. en

Изменение 12
Адам Белан

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че не всички граждани и 
здравни специалисти разполагат с 
възможността да използват ИТ 
инструменти или притежават 
необходимите умения за боравенето с 
тях, и че на заинтересованите лица 
следва да бъдат предложени 
приспособени помощ и обучение, 
достъпни на територията на целия ЕС, 
които да им помогнат да подобрят 
своите умения в областта на цифровите 
технологии, за да могат да използват 
пълноценно предимствата на 
електронните здравни услуги, като в 
същото време не се увеличават 
социалните и териториалните 
неравенства;

3. подчертава, че не всички граждани и 
здравни специалисти разполагат с 
възможността да използват ИТ 
инструменти или притежават 
необходимите умения за боравенето с 
тях, и че на заинтересованите лица 
следва да бъдат предложени 
приспособени помощ и да им бъде 
даден достъп до информация и
обучение, достъпни на територията на 
целия ЕС, които да им помогнат да 
подобрят своите умения в областта на 
цифровите технологии, за да могат да 
използват пълноценно предимствата на 
електронните здравни услуги, като в 
същото време не се увеличават 
социалните и териториалните 
неравенства;

Or. pl
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Изменение 13
Юозас Имбрасас

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. изразява убеждение, че здравната 
грамотност на пациентите, която ги 
насърчава да наблюдават и подлагат 
на оценка своето здраве, да разбират 
и контролират своите здравни данни 
и да премахнат преобладаващото 
неравностойно отношение между 
специалисти и пациенти, е решаващ 
фактор, необходим за да се подобри
качеството на здравните услуги, да се 
повиши прозрачността на здравните 
институции, за борба с корупцията и 
за да се гарантира, че пациентите 
позволят повторно използване на 
техните данни за създаване на нови 
знания;

Or. en

Изменение 14
Роландас Паксас

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. изразява убеждение, че здравната 
грамотност на пациентите, която ги 
насърчава да наблюдават и подлагат 
на оценка своето здраве, да разбират 
и контролират своите здравни данни 
и да премахнат преобладаващото 
неравностойно отношение между 
специалисти и пациенти, е решаващ 
фактор, необходим за да се подобри
качеството на здравните услуги, да се 
повиши прозрачността на здравните 
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институции, за борба с корупцията и 
за да се гарантира, че пациентите 
позволят повторно използване на 
техните данни за създаване на нови 
знания;

Or. en

Изменение 15
Сирпа Пиетикяйнен

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
гарантиране на адекватна помощ за 
МСП, с цел да се осигурят 
равнопоставени условия в сектора на 
електронното здравеопазване и да се 
подобри пазарният достъп на МСП в 
тази сфера;

4. подчертава необходимостта от 
гарантиране на адекватна помощ за 
МСП, с цел да се осигурят 
равнопоставени условия в сектора на 
електронното здравеопазване и да се 
подобри пазарният достъп на МСП в 
тази сфера; подчертава факта, че 
иновациите в областта на 
електронното здравеопазване 
създават възможности за стопанска 
дейност и допринасят за бъдещия 
растеж;

Or. en

Изменение 16
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
гарантиране на адекватна помощ за 
МСП, с цел да се осигурят 
равнопоставени условия в сектора на 
електронното здравеопазване и да се 

4. подчертава необходимостта от 
гарантиране на адекватна помощ за 
МСП, с цел да се осигурят 
равнопоставени условия в сектора на 
електронното здравеопазване и да се 
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подобри пазарният достъп на МСП в 
тази сфера;

подобри пазарният достъп на МСП в 
тази сфера, по-специално чрез 
създаване на специфична база данни 
на ресурсите и научните изследвания, 
посветена на малките и средните 
предприятия;

Or. en

Изменение 17
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. припомня необходимостта 
бъдещият план за действие в 
областта на електронното 
здравеопазване да гарантира следните 
основни принципи:
— оптимизиране на разходите за 
здравеопазване по време на 
икономическа криза;
— укрепване и насърчаване на 
приложения и решения за развитие на 
пазара;
— гарантиране на оперативната 
съвместимост на информационните 
системи на здравеопазването и 
болниците; 

Or. en

Изменение 18
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. подчертава, че е важно да се запази 
човешкото измерение в 
здравеопазването, особено в контекста 
на застаряващото население, както и на 
произтичащата от това често срещана 
трудност да се разграничава 
медицинското от социалното измерение;

5. подчертава, че е важно да се запази 
човешкото — насочено към пациента 
— измерение в здравеопазването, 
особено в контекста на застаряващото 
население, както и на произтичащата от 
това често срещана трудност да се 
разграничава медицинското от 
социалното измерение;

Or. en

Изменение 19
Адам Белан

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че е важно да се запази 
човешкото измерение в 
здравеопазването, особено в контекста 
на застаряващото население, както и 
на произтичащата от това често 
срещана трудност да се разграничава 
медицинското от социалното измерение;

5. приканва държавите членки да 
обърнат внимание на електронните 
здравни услуги в рамките на 
функциониращите медицински 
системи; подчертава, че е важно да се 
запази човешкото измерение в 
здравеопазването, особено в контекста 
на процеса на застаряване на
населението, както и на произтичащата 
от него често срещана трудност да се 
разграничава медицинското от 
социалното измерение;

Or. pl

Изменение 20
Сирпа Пиетикяйнен

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. посочва, че доверието на гражданите 
е от основно значение за вътрешните и 
трансграничните електронни здравни 
услуги; подчертава необходимостта от 
спазване на правилата относно защитата 
на личните данни, предвид факта, че 
това е основна предпоставка за защита 
на гражданите, за запазване на 
доверието на пациентите в електронните 
здравни услуги, както и за правилното 
функциониране и за повишаване 
използването на електронни 
комуникации в сектора на 
здравеопазването;

6. посочва, че доверието на гражданите 
е от основно значение за вътрешните и 
трансграничните електронни здравни 
услуги; подчертава необходимостта от 
спазване на правилата относно защитата 
на личните данни, предвид факта, че 
това е основна предпоставка за защита 
на гражданите, за запазване на 
доверието на пациентите в електронните 
здравни услуги, както и за правилното 
функциониране и за повишаване 
използването на електронни 
комуникации в сектора на 
здравеопазването; подчертава, че 
мерките за защита на данните следва 
да бъдат разработени с оглед на 
постигането на солидна 
индивидуална защита, но по начин, 
който не възпрепятства бъдещите 
научни изследвания в областта на 
здравеопазването;

Or. en

Изменение 21
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. посочва, че доверието на гражданите 
е от основно значение за вътрешните и 
трансграничните електронни здравни 
услуги; подчертава необходимостта от 
спазване на правилата относно защитата 
на личните данни, предвид факта, че 
това е основна предпоставка за защита 
на гражданите, за запазване на 
доверието на пациентите в електронните 
здравни услуги, както и за правилното 
функциониране и за повишаване 

6. посочва, че доверието на гражданите 
е от основно значение за вътрешните и 
трансграничните електронни здравни 
услуги; подчертава необходимостта от 
спазване на правилата относно защитата 
на неприкосновеността на личния 
живот и защитата на личните данни, 
предвид факта, че това е основна 
предпоставка за защита на гражданите, 
за запазване на доверието на пациентите 
в електронните здравни услуги, както и 
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използването на електронни 
комуникации в сектора на 
здравеопазването;

за правилното функциониране и за 
повишаване използването на безопасни, 
сигурни и оперативно съвместими 
електронни комуникации и системи за 
съхранение на данни, като например 
изчислителни облаци, в сектора на 
здравеопазването;

Or. en

Изменение 22
Юозас Имбрасас

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. посочва, че доверието на гражданите 
е от основно значение за вътрешните и 
трансграничните електронни здравни 
услуги; подчертава необходимостта от 
спазване на правилата относно защитата 
на личните данни, предвид факта, че 
това е основна предпоставка за защита 
на гражданите, за запазване на 
доверието на пациентите в електронните 
здравни услуги, както и за правилното 
функциониране и за повишаване 
използването на електронни 
комуникации в сектора на 
здравеопазването;

6. призовава държавите членки и 
Комисията да предприемат
неотложни действия за създаване на 
съгласувана правна рамка за 
управление на различни видове здравни 
данни и за тяхното използване; 
бързият успех на инструментите за 
социални мрежи показват, че хората 
с готовност споделят лична 
информация и не винаги са наясно с 
последиците от своите решения, а 
същевременно редът и условията на 
новите приложения и инструменти 
за събиране на данни се определят от 
доставчиците, често без подходящи 
гаранции и защита; посочва, че 
доверието на гражданите е от основно 
значение за вътрешните и 
трансграничните електронни здравни 
услуги; подчертава необходимостта от 
спазване на правилата относно защитата 
на личните данни, предвид факта, че 
това е основна предпоставка за защита 
на гражданите, за запазване на 
доверието на пациентите в електронните 
здравни услуги, както и за правилното 
функциониране и за повишаване 
използването на електронни 
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комуникации в сектора на 
здравеопазването; чувствителните 
данни, по-специално медицинските 
данни, трябва да бъдат защитени от 
хакерство, изтичане на информация, 
нарушаване неприкосновеността на 
личния живот и други форми на 
злоупотреба;

Or. en

Изменение 23
Роландас Паксас

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. посочва, че доверието на гражданите 
е от основно значение за вътрешните и 
трансграничните електронни здравни 
услуги; подчертава необходимостта от 
спазване на правилата относно защитата 
на личните данни, предвид факта, че 
това е основна предпоставка за защита 
на гражданите, за запазване на 
доверието на пациентите в електронните 
здравни услуги, както и за правилното 
функциониране и за повишаване 
използването на електронни 
комуникации в сектора на 
здравеопазването;

6. призовава държавите членки и 
Комисията да предприемат 
неотложни действия за създаване на 
съгласувана правна рамка за 
управление на различни видове здравни 
данни и за тяхното използване; 
бързият успех на инструментите за 
социални мрежи показват, че хората 
с готовност споделят лична 
информация и не винаги са наясно с 
последиците от своите решения, а 
същевременно редът и условията на 
новите приложения и инструменти 
за събиране на данни се определят от 
доставчиците, често без подходящи 
гаранции и защита; посочва, че 
доверието на гражданите е от основно 
значение за вътрешните и 
трансграничните електронни здравни 
услуги; подчертава необходимостта от 
спазване на правилата относно защитата 
на личните данни, предвид факта, че 
това е основна предпоставка за защита 
на гражданите, за запазване на 
доверието на пациентите в електронните 
здравни услуги, както и за правилното 
функциониране и за повишаване 
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използването на електронни 
комуникации в сектора на 
здравеопазването; чувствителните 
данни, по-специално медицинските 
данни, трябва да бъдат защитени от 
хакерство, изтичане на информация, 
нарушаване неприкосновеността на 
личния живот и други форми на 
злоупотреба;

Or. en

Изменение 24
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава Комисията и 
държавите членки да продължат да 
си сътрудничат, с цел да се гарантира 
отговорността на здравните 
специалисти на национално и 
трансгранично равнище;

Or. en

Изменение 25
Мария Иригойен Перес

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава, че е важно да се 
засили ролята на здравните 
специалисти и на пациентите за 
изпълнението на плана за действие за 
електронно здравеопазване и залага на 
обмена на опит и добри практики 
между държавите членки;
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Or. es

Изменение 26
Сирпа Пиетикяйнен

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията да публикува 
годишен преглед относно напредъка в 
изпълнението на плана за действие за 
електронно здравеопазване в отделните 
държави членки, в който да бъдат 
отразени новаторските промени в тези 
инструменти, с цел да се предостави на 
гражданите ефективно здравеопазване 
и, съответно, да определи ефективни 
показатели, с които да се измерват 
успехът и въздействието от планираните 
действия.

7. призовава Комисията да публикува на 
всеки две години преглед относно 
напредъка в изпълнението на плана за 
действие за електронно здравеопазване 
в отделните държави членки, в който да 
бъдат отразени новаторските промени в 
тези инструменти, с цел да се 
предостави на гражданите ефективно 
здравеопазване и, съответно, да 
определи ефективни показатели, с които 
да се измерват успехът и въздействието 
от планираните действия.

Or. en

Изменение 27
Адам Белан

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията да публикува 
годишен преглед относно напредъка в 
изпълнението на плана за действие за 
електронно здравеопазване в отделните 
държави членки, в който да бъдат 
отразени новаторските промени в тези 
инструменти, с цел да се предостави на 
гражданите ефективно здравеопазване 
и, съответно, да определи ефективни 
показатели, с които да се измерват 
успехът и въздействието от 

7. призовава Комисията да публикува 
годишен преглед относно напредъка в 
изпълнението на плана за действие за 
електронно здравеопазване в отделните 
държави членки, в който да бъдат 
отразени новаторските промени в тези 
инструменти, с цел да се предостави на 
гражданите висококачествено 
ефективно здравеопазване и, съответно, 
да определи ефективни показатели, с 
които да се измерват напредъка и 
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планираните действия. въздействието от планираните действия.

Or. pl

Изменение 28
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията да публикува 
годишен преглед относно напредъка в 
изпълнението на плана за действие за 
електронно здравеопазване в отделните 
държави членки, в който да бъдат 
отразени новаторските промени в тези 
инструменти, с цел да се предостави на 
гражданите ефективно здравеопазване 
и, съответно, да определи ефективни 
показатели, с които да се измерват 
успехът и въздействието от планираните 
действия.

7. призовава Комисията да публикува 
годишен преглед относно напредъка в 
изпълнението на плана за действие за 
електронно здравеопазване в отделните 
държави членки, в който да бъдат 
отразени новаторските промени в тези 
инструменти, с цел да се предостави на 
гражданите ефективно здравеопазване 
и, съответно, да определи ефективни 
показатели на национално равнище и 
на равнище ЕС, с които да се измерват 
успехът и въздействието от планираните 
действия, като се обръща специално 
внимание на потенциалната 
дискриминация или 
неравнопоставеност по отношение на 
достъпа, които биха могли да 
засегнат потребителите и 
пациентите.

Or. en


