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Pozměňovací návrh 1
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá předložený akční plán pro 
elektronické zdravotnictví na období 2012–
2020, který aktualizuje předešlý akční plán 
přijetím dalších opatření, zejména pokud 
jde o lepší přístup ke zdravotním službám a 
zajištění větší rovnoprávnosti evropských 
občanů;

1. vítá předložený akční plán pro 
elektronické zdravotnictví na období 2012–
2020, který aktualizuje akční plán pro 
elektronické zdravotnictví, přijatý v roce 
2004, přijetím dalších opatření, zejména 
pokud jde o lepší přístup ke zdravotním 
službám a zajištění větší rovnoprávnosti 
evropských občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá předložený akční plán pro 
elektronické zdravotnictví na období 2012–
2020, který aktualizuje předešlý akční plán 
přijetím dalších opatření, zejména pokud 
jde o lepší přístup ke zdravotním službám a 
zajištění větší rovnoprávnosti evropských 
občanů;

1. vítá předložený akční plán pro 
elektronické zdravotnictví na období 2012–
2020, který aktualizuje předešlý akční plán 
přijetím dalších opatření, zejména pokud 
jde o lepší přístup ke zdravotním službám, 
snížení nákladů na zdravotní péči a 
zajištění větší rovnoprávnosti evropských 
občanů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. považuje rostoucí možnosti 
individualizované zdravotní péče za jeden 
z nejdůležitějších přínosů elektronického 
zdravotnictví; v případě, že je zdravotní 
dokumentace automaticky uchovávána v 
elektronické  podobě, je nezávislá na místě 
pobytu pacienta a přístupná výhradně 
samotnému pacientovi, vybavenému 
osobním identifikačním číslem;    

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vítá záměr Komise navrhnout rámec 
pro interoperabilitu elektronického 
zdravotnictví do roku 2015 a považuje to 
za velmi důležitý krok k posílení postavení 
pacienta v elektronickém zdravotnictví;
považuje za nezbytné, aby tento rámec 
zahrnoval vytvoření standardizované 
formy zdravotních záznamů a podporu 
vývoje zdravotnického vybavení 
schopného automatického uchovávání 
zdravotních záznamů;  

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)



AM\1001900CS.doc 5/17 PE516.921v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že je třeba podpořit široké 
pojetí elektronického zdravotnictví, které 
bude zahrnovat všechny zúčastněné 
subjekty, například lékaře, odborné 
lékaře, pacienty, lékárny, zdravotní sestry 
a další pracovníky ve zdravotnictví; 

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. považuje za nutné v budoucnu 
zahrnout pacienty a organizace pacientů v 
plné šíři do vývoje elektronického 
zdravotnictví na úrovni EU, přičemž je 
třeba mít na paměti, že by pacienti měli 
mít možnost vidět informace o svém 
zdravotním stavu, využívat je a nahlížet do 
nich;  

Or. en

Pozměňovací návrh 7
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyslovuje politování nad skutečností, 
že rozpočtové korekce vedly ke značným 
škrtům zdrojů ve zdravotnictví, včetně 
snížení počtu pracovníků ve zdravotnictví 
v době, kdy roste poptávka po 
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zdravotnických službách a jsou na 
vzestupu lékařské případy související s 
krizí;

Or. es

Pozměňovací návrh 8
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby se také významně 
zasadila o to, aby jednotlivé zúčastněné 
skupiny byly v kontaktu a sdílely 
osvědčené postupy; vyzývá Komisi, aby se 
zvláště zaměřila na svou ústřední roli na  
podporu sdílení osvědčených postupů v 
boji se vzácnými onemocněními; 

Or. en

Pozměňovací návrh 9
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že ne všichni občané a 
zdravotníci mají příležitost nebo 
dovednosti k využívání nástrojů IT, a že by 
proto všem dotčeným osobám měla být 
nabídnuta pomoc uzpůsobená jejich 
potřebám a školení, které budou k dispozici 
v celé Unii a pomohou těmto lidem 
rozvinout své dovednosti v používání 
digitálních technologií, a tudíž využívat 
plně výhod, jež přináší služby 
elektronického zdravotnictví, aniž by došlo 
k nárůstu sociální a územní nerovnosti;

3. zdůrazňuje, že ne všichni občané a 
zdravotníci mají příležitost nebo 
dovednosti k využívání nástrojů IT, a že by 
proto všem dotčeným osobám měla být 
nabídnuta pomoc uzpůsobená jejich 
potřebám a školení, které budou k dispozici 
v celé Unii a pomohou těmto lidem 
rozvinout své dovednosti v používání 
digitálních technologií, a tudíž využívat 
plně výhod, jež přináší služby 
elektronického zdravotnictví, aniž by došlo 
k nárůstu sociální a územní nerovnosti;
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zdůrazňuje, že do studijních plánů pro 
zdravotníky je třeba zahrnout odbornou 
přípravu v oblasti digitálního zdraví; 

Or. es

Pozměňovací návrh 10
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že ne všichni občané a 
zdravotníci mají příležitost nebo 
dovednosti k využívání nástrojů IT, a že by 
proto všem dotčeným osobám měla být 
nabídnuta pomoc uzpůsobená jejich 
potřebám a školení, které budou k dispozici 
v celé Unii a pomohou těmto lidem 
rozvinout své dovednosti v používání 
digitálních technologií, a tudíž využívat 
plně výhod, jež přináší služby 
elektronického zdravotnictví, aniž by došlo 
k nárůstu sociální a územní nerovnosti;

3. zdůrazňuje, že ne všichni občané a 
zdravotníci mají příležitost nebo 
dovednosti k využívání nástrojů IT, a že by 
proto všem dotčeným osobám měla být 
nabídnuta pomoc uzpůsobená jejich 
potřebám a školení, které budou k dispozici 
v celé Unii a pomohou těmto lidem 
rozvinout své dovednosti v používání 
digitálních technologií, a tudíž využívat 
plně výhod, jež přináší služby 
elektronického zdravotnictví, aniž by došlo 
k nárůstu sociální a územní nerovnosti; 
zdůrazňuje rovněž, že je třeba vyvinout 
systémy  přístupné pro všechny, přičemž je 
třeba mít na paměti cíl intuitivní 
interfáze; zdůrazňuje, že je třeba uchovat 
ve stejné míře možnost využívat tradiční 
služby zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že ne všichni občané a 3. zdůrazňuje, že je třeba, aby vhodně 
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zdravotníci mají příležitost nebo 
dovednosti k využívání nástrojů IT, a že 
by proto všem dotčeným osobám měla být 
nabídnuta pomoc uzpůsobená jejich 
potřebám a školení, které budou 
k dispozici v celé Unii a pomohou těmto 
lidem rozvinout své dovednosti v 
používání digitálních technologií, a tudíž
využívat plně výhod, jež přináší služby
elektronického zdravotnictví, aniž by došlo 
k nárůstu sociální a územní nerovnosti;

uzpůsobená pomoc a odborná příprava 
byly dostupné v celé Unii, aby bylo možné 
plně využívat výhod elektronického 
zdravotnictví, aniž by došlo k nárůstu 
sociální a územní nerovnosti. Tato pomoc 
a odborná příprava by se měly zaměřit na:

1) školení v používání nástrojů IT, které 
zlepší potřebné dovednosti pracovníků ve 
zdravotnictví; 
2) počítačovou gramotnost a povědomí o 
elektronickém zdravotnictví pro pacienty 
na vnitrostátní i přeshraniční úrovni, se 
zvláštním zaměřením na sociální a územní 
nerovnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že ne všichni občané a 
zdravotníci mají příležitost nebo 
dovednosti k využívání nástrojů IT, a že by 
proto všem dotčeným osobám měla být 
nabídnuta pomoc uzpůsobená jejich 
potřebám a školení, které budou k dispozici 
v celé Unii a pomohou těmto lidem 
rozvinout své dovednosti v používání 
digitálních technologií, a tudíž využívat 
plně výhod, jež přináší služby 
elektronického zdravotnictví, aniž by došlo 
k nárůstu sociální a územní nerovnosti;

3. zdůrazňuje, že ne všichni občané a 
zdravotníci mají příležitost nebo 
dovednosti k využívání nástrojů IT, a že by 
proto všem dotčeným osobám měla být 
nabídnuta pomoc uzpůsobená jejich 
potřebám, informace a školení, které 
budou k dispozici v celé Unii a pomohou 
těmto lidem rozvinout své dovednosti v 
používání digitálních technologií, a tudíž 
využívat plně výhod, jež přináší služby 
elektronického zdravotnictví, aniž by došlo 
k nárůstu sociální a územní nerovnosti;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 13
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. je přesvědčen, že zdravotní gramotnost 
pacientů, která je povede k tomu, aby 
sledovali a posuzovali svůj zdravotní stav, 
aby rozuměli údajům o svém zdravotním 
stavu a měli je pod kontrolou a aby byl 
odstraněn dosud převažující nerovný 
vztah mezi odborníkem a pacientem, je 
klíčovým faktorem nutným ke zvýšení 
kvality zdravotnických služeb, zvýšení 
transparentnosti zdravotnických zařízení, 
k boji proti korupci a k zajištění toho, aby 
pacienti umožnili využití svých údajů pro 
získávání nových poznatků;     

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. je přesvědčen, že zdravotní gramotnost 
pacientů, která je povede k tomu, aby 
sledovali a posuzovali svůj zdravotní stav, 
aby rozuměli údajům o svém zdravotním 
stavu a měli je pod kontrolou a aby se 
odstranil  dosud převažující nerovný vztah  
mezi odborníkem a pacientem, je klíčovým 
faktorem nutným ke zvýšení kvality 
zdravotnických služeb, zvýšení 
transparentnosti zdravotnických zařízení, 
k boji proti korupci a k zajištění toho, aby 
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pacienti umožnili využití svých údajů pro 
získávání nových poznatků;     

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je potřeba zaručit 
odpovídající podporu pro MSP s cílem 
zajistit rovné podmínky v odvětví 
elektronického zdravotnictví a podpořit 
v této oblasti přístup MSP na trh;

4. zdůrazňuje, že je potřeba zaručit 
odpovídající podporu pro MSP s cílem 
zajistit rovné podmínky v odvětví 
elektronického zdravotnictví a podpořit 
v této oblasti přístup MSP na trh; 
zdůrazňuje skutečnost, že inovace v 
odvětví elektronického zdravotnictví 
vytvářejí obchodní příležitosti a přispívají 
k budoucímu růstu;   

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je potřeba zaručit 
odpovídající podporu pro MSP s cílem 
zajistit rovné podmínky v odvětví 
elektronického zdravotnictví a podpořit 
v této oblasti přístup MSP na trh;

4. zdůrazňuje, že je potřeba zaručit 
odpovídající podporu pro MSP s cílem
zajistit rovné podmínky v odvětví 
elektronického zdravotnictví a podpořit 
v této oblasti přístup MSP na trh, zejména 
vytvořením zvláštní databáze zdrojů a 
výzkumu určenou pro MSP;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. znovu připomíná, že je třeba, aby 
budoucí akční plán pro elektronické  
zdravotnictví zaručoval tyto základní 
principy:  
– optimalizaci výdajů na zdravotní péči v 
době ekonomické krize;
– posílení a propagaci aplikací a řešení 
pro rozvoj trhu;
– zajištění interoperability informačních 
systémů zdravotní péče a nemocnic.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam zachování lidského 
rozměru ve zdravotnictví, zejména 
v souvislosti se stárnutím populace, a 
skutečnost, že je v důsledku toho často 
obtížné rozlišit mezi zdravotnickou a 
sociální stránkou;

5. zdůrazňuje význam zachování lidského 
rozměru ve zdravotnictví zaměřeném 
především na pacienta, zejména 
v souvislosti se stárnutím populace, a 
skutečnost, že je v důsledku toho často 
obtížné rozlišit mezi zdravotnickou a 
sociální stránkou;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Adam Bielan
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam zachování lidského 
rozměru ve zdravotnictví, zejména 
v souvislosti se stárnutím populace, a 
skutečnost, že je v důsledku toho často 
obtížné rozlišit mezi zdravotnickou a 
sociální stránkou;

5. vyzývá členské státy, aby zahrnuly 
služby elektronického zdravotnictví do 
stávajících zdravotních systémů; 
zdůrazňuje význam zachování lidského 
rozměru ve zdravotnictví, zejména 
v souvislosti se stárnutím populace, a 
skutečnost, že je v důsledku toho často 
obtížné rozlišit mezi zdravotnickou a 
sociální stránkou;

Or. pl

Pozměňovací návrh 20
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že pro domácí a přeshraniční 
služby elektronického zdravotnictví je 
nezbytné získat důvěru občanů; podtrhuje, 
že je třeba dodržovat pravidla o ochraně 
osobních údajů, neboť je to nezbytný 
předpoklad pro ochranu občanů, pro 
získání důvěry pacientů ve služby 
elektronického zdravotnictví a pro správné 
fungování a intenzivnější využívání 
prostředků elektronické komunikace ve 
zdravotnictví;

6. zdůrazňuje, že pro domácí a přeshraniční 
služby elektronického zdravotnictví je 
nezbytné získat důvěru občanů; podtrhuje, 
že je třeba dodržovat pravidla o ochraně 
osobních údajů, neboť je to nezbytný 
předpoklad pro ochranu občanů, pro 
získání důvěry pacientů ve služby 
elektronického zdravotnictví a pro správné 
fungování a intenzivnější využívání 
prostředků elektronické komunikace ve 
zdravotnictví; trvá na tom, že opatření na 
ochranu osobních údajů by měla vést k 
posílení individuální ochrany, nicméně 
takovým způsobem, aby nebránila 
budoucímu výzkumu ve zdravotnictví; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že pro domácí a přeshraniční 
služby elektronického zdravotnictví je 
nezbytné získat důvěru občanů; podtrhuje, 
že je třeba dodržovat pravidla o ochraně 
osobních údajů, neboť je to nezbytný 
předpoklad pro ochranu občanů, pro 
získání důvěry pacientů ve služby 
elektronického zdravotnictví a pro správné 
fungování a intenzivnější využívání 
prostředků elektronické komunikace ve 
zdravotnictví;

6. zdůrazňuje, že pro domácí a přeshraniční 
služby elektronického zdravotnictví je 
nezbytné získat důvěru občanů; podtrhuje, 
že je třeba dodržovat pravidla o ochraně 
osobních údajů a ochraně soukromí, neboť 
je to nezbytný předpoklad pro ochranu 
občanů, pro získání důvěry pacientů ve 
služby elektronického zdravotnictví a pro 
správné fungování a intenzivnější 
využívání prostředků bezpečné, 
zabezpečené a interoperabilní elektronické 
komunikace a ukládání dat, například tzv. 
cloud computing, v odvětví zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že pro domácí a přeshraniční 
služby elektronického zdravotnictví je 
nezbytné získat důvěru občanů; podtrhuje, 
že je třeba dodržovat pravidla o ochraně 
osobních údajů, neboť je to nezbytný 
předpoklad pro ochranu občanů, pro 
získání důvěry pacientů ve služby 
elektronického zdravotnictví a pro správné 
fungování a intenzivnější využívání 
prostředků elektronické komunikace ve 
zdravotnictví;

6. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
urychleně vytvořily koherentní právní 
rámec pro nakládání s různými typy 
zdravotních údajů a jejich využití; rychlý 
úspěch nástrojů sociálních sítí ukazuje, že 
jednotlivci dobrovolně sdílejí osobní 
informace a nejsou si vždy vědomi 
důsledků svých rozhodnutí, přičemž 
podmínky nových aplikací a nástrojů 
shromažďujících údaje jsou nastaveny 
poskytovateli, často bez přiměřených 
záruk a ochrany; zdůrazňuje, že pro 
domácí a přeshraniční služby 
elektronického zdravotnictví je nezbytné 
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získat důvěru občanů; podtrhuje, že je třeba 
dodržovat pravidla o ochraně osobních 
údajů, neboť je to nezbytný předpoklad pro 
ochranu občanů, pro získání důvěry 
pacientů ve služby elektronického 
zdravotnictví a pro správné fungování a 
intenzivnější využívání prostředků 
elektronické komunikace ve zdravotnictví; 
citlivé údaje, a zvláště lékařské údaje, 
musí být chráněny před útoky hackerů, 
úniky, porušením soukromí a dalšími 
druhy zneužití;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že pro domácí a přeshraniční 
služby elektronického zdravotnictví je 
nezbytné získat důvěru občanů; podtrhuje, 
že je třeba dodržovat pravidla o ochraně 
osobních údajů, neboť je to nezbytný 
předpoklad pro ochranu občanů, pro 
získání důvěry pacientů ve služby 
elektronického zdravotnictví a pro správné 
fungování a intenzivnější využívání 
prostředků elektronické komunikace ve 
zdravotnictví;

6. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
urychleně vytvořily koherentní právní 
rámec pro nakládání s různými typy 
zdravotních údajů a jejich využití; rychlý 
úspěch nástrojů sociálních sítí ukazuje, že 
jednotlivci dobrovolně sdílejí osobní 
informace a nejsou si vždy vědomi 
důsledků svých rozhodnutí, přičemž 
podmínky nových aplikací a nástrojů 
shromažďujících údaje jsou nastaveny 
poskytovateli, často bez přiměřených 
záruk a ochrany; zdůrazňuje, že pro 
domácí a přeshraniční služby 
elektronického zdravotnictví je nezbytné 
získat důvěru občanů; podtrhuje, že je třeba 
dodržovat pravidla o ochraně osobních 
údajů, neboť je to nezbytný předpoklad pro 
ochranu občanů, pro získání důvěry 
pacientů ve služby elektronického 
zdravotnictví a pro správné fungování a 
intenzivnější využívání prostředků 
elektronické komunikace ve zdravotnictví; 



AM\1001900CS.doc 15/17 PE516.921v01-00

CS

citlivé údaje, a zvláště lékařské údaje, 
musí být chráněny před útoky hackerů, 
úniky, porušením soukromí a dalšími 
druhy zneužití;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy, aby dále 
spolupracovaly na zajištění odpovědnosti 
zdravotníků na vnitrostátní a přeshraniční 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je nezbytné posílit roli 
zdravotníků a pacientů v rámci provádění 
akčního plánu pro elektronické 
zdravotnictví, a vyzývá členské státy ke 
sdílení zkušeností a osvědčených postupů;
,

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Sirpa Pietikäinen
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Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby uveřejňovala
výroční přehled o pokroku v provádění 
akčního plánu pro elektronické 
zdravotnictví, jehož bylo dosaženo 
v jednotlivých členských státech, přičemž 
tento přehled by měl uvádět, jak je tento 
nástroj inovativně pozměňován s cílem 
zajistit pro občany účelné systémy 
zdravotnictví, a aby v této souvislosti 
stanovila sadu účinných ukazatelů pro 
měření úspěchu a dopadu plánovaných 
kroků.

7. vyzývá Komisi, aby uveřejňovala  každé 
dva roky přehled o pokroku v provádění 
akčního plánu pro elektronické 
zdravotnictví, jehož bylo dosaženo 
v jednotlivých členských státech, přičemž 
tento přehled by měl uvádět, jak je tento 
nástroj inovativně pozměňován s cílem 
zajistit pro občany účelné systémy 
zdravotnictví, a aby v této souvislosti 
stanovila sadu účinných ukazatelů pro 
měření úspěchu a dopadu plánovaných 
kroků.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby uveřejňovala 
výroční přehled o pokroku v provádění 
akčního plánu pro elektronické 
zdravotnictví, jehož bylo dosaženo 
v jednotlivých členských státech, přičemž 
tento přehled by měl uvádět, jak je tento 
nástroj inovativně pozměňován s cílem 
zajistit pro občany účelné systémy 
zdravotnictví, a aby v této souvislosti 
stanovila sadu účinných ukazatelů pro 
měření úspěchu a dopadu plánovaných 
kroků.

7. vyzývá Komisi, aby uveřejňovala 
výroční přehled o pokroku v provádění 
akčního plánu pro elektronické 
zdravotnictví, jehož bylo dosaženo 
v jednotlivých členských státech, přičemž 
tento přehled by měl uvádět, jak je tento 
nástroj inovativně pozměňován s cílem 
zajistit pro občany kvalitní a účelné 
systémy zdravotnictví, a aby v této 
souvislosti stanovila sadu účinných 
ukazatelů pro měření vývoje a dopadu 
plánovaných kroků.

Or. pl

Pozměňovací návrh 28
Antonyia Parvanova
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Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby uveřejňovala 
výroční přehled o pokroku v provádění 
akčního plánu pro elektronické 
zdravotnictví, jehož bylo dosaženo 
v jednotlivých členských státech, přičemž 
tento přehled by měl uvádět, jak je tento 
nástroj inovativně pozměňován s cílem 
zajistit pro občany účelné systémy 
zdravotnictví, a aby v této souvislosti 
stanovila sadu účinných ukazatelů pro 
měření úspěchu a dopadu plánovaných 
kroků.

7. vyzývá Komisi, aby uveřejňovala 
výroční přehled o pokroku v provádění 
akčního plánu pro elektronické 
zdravotnictví, jehož bylo dosaženo 
v jednotlivých členských státech, přičemž 
tento přehled by měl uvádět, jak je tento 
nástroj inovativně pozměňován s cílem 
zajistit pro občany účelné systémy 
zdravotnictví, a aby v této souvislosti
stanovila sadu účinných ukazatelů, na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, pro 
měření úspěchu a dopadu plánovaných 
kroků, se zvláštním ohledem na případnou 
diskriminaci nebo nerovný p řístup, které 
by mohly ovlivnit spotřebitele a pacienty.

Or. en


