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Τροπολογία 1
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης "eHealth 
2014-2020", το οποίο επικαιροποιεί το
προηγούμενο σχέδιο δράσης με τη θέσπιση 
περαιτέρω δράσεων, ιδίως όσον αφορά τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υγείας και την εξασφάλιση μεγαλύτερης 
ισότητας μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών·

1. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης «eHealth 
2014-2020», το οποίο επικαιροποιεί το
σχέδιο δράσης eHealth, που εγκρίθηκε το 
2004, με τη θέσπιση περαιτέρω δράσεων, 
ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και την 
εξασφάλιση μεγαλύτερης ισότητας μεταξύ 
των ευρωπαίων πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 2
Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης "eHealth 
2014-2020", το οποίο επικαιροποιεί το 
προηγούμενο σχέδιο δράσης με τη θέσπιση 
περαιτέρω δράσεων, ιδίως όσον αφορά τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υγείας και την εξασφάλιση μεγαλύτερης 
ισότητας μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών·

1. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης «eHealth 
2014-2020», το οποίο επικαιροποιεί το 
προηγούμενο σχέδιο δράσης με τη θέσπιση 
περαιτέρω δράσεων, ιδίως όσον αφορά τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υγείας, τη μείωση των δαπανών υγείας
και την εξασφάλιση μεγαλύτερης ισότητας 
μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία 3
Sirpa Pietikäinen



PE516.921v01-00 4/19 AM\1001900EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. αντιλαμβάνεται την αύξηση των 
δυνατοτήτων για εξατομικευμένη 
υγειονομική περίθαλψη ως μια από τις 
πιο σημαντικές ευκαιρίες του σχεδίου 
eHealth· τα ιατρικά αρχεία του ασθενούς 
θα μπορούν να αποθηκεύονται αυτόματα 
σε ηλεκτρονική μορφή, δεν θα 
εξαρτώνται από την τοποθεσία του 
ασθενούς και θα είναι προσβάσιμα μόνο 
από τον ίδιο τον ασθενή με ένα 
εξατομικευμένο ID·

Or. en

Τροπολογία 4
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να προτείνει ένα πλαίσιο 
διαλειτουργικότητας για την ηλ-υγεία έως
το 2015 και τη θεωρεί ένα πολύ 
σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση 
της ανεξαρτησίας των ασθενών στο
πλαίσιο του eHealth· θεωρεί σημαντικό 
να συμπεριληφθεί σε αυτό το πλαίσιο, η 
δημιουργία τυποποιημένων εκθέσεων στα
ιατρικά αρχεία, και να υποστηριχθεί η 
ανάπτυξη  ιατρικών συσκευών με τη 
δυνατότητα αυτόματης ηλεκτρονικής 
αποθήκευσης των ιατρικών αρχείων·

Or. en
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Τροπολογία 5
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. τονίζει την ανάγκη υποστήριξης της
ευρείας ιδέας της ηλεκτρονικής υγείας, με 
την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων
φορέων, όπως οι γιατροί, οι ειδικοί του 
τομέα της υγείας, οι ασθενείς,τα 
φαρμακεία, οι νοσηλευτές και άλλοι
επαγγελματίες υγείας·

Or. en

Τροπολογία 6
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. διαπιστώνει την ανάγκη να 
εμπλακούν ενεργά οι  ασθενείς και οι 
οργανώσεις τους στην ανάπτυξη της ηλ-
υγείας σε επίπεδο ΕΕ στο μέλλον, έχοντας 
υπόψη ότι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να βλέπουν, να 
χρησιμοποιούν και να συμβουλεύονται τις 
πληροφορίες σχετικά με την υγεία τους·

Or. en

Τροπολογία 7
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εκφράζει τη λύπη του για το  γεγονός 
ότι οι δημοσιονομικές προσαρμογές 
έχουν οδηγήσει σε σκληρές περικοπές 
στους πόρους για την υγεία, όπως η 
μείωση του προσωπικού υγειονομικής 
περίθαλψης, σε μια εποχή που οι ανάγκες 
για υπηρεσίες υγείας αυξάνονται και οι 
ιατρικές περιπτώσεις που συνδέονται με 
την κρίση σημειώνουν άυξηση·

Or. es

Τροπολογία 8
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
επίσης σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση 
και ανταλλαγή εκ μέρους των διαφόρων 
ενδιαφερομένων των βέλτιστων
πρακτικών· ζητεί από την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί στον ρόλο της προώθησης
της ανταλλαγής των βέλτιστων 
πρακτικών σχετικά με τις σπάνιες 
νόσους·

Or. en

Τροπολογία 9
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες και 3. τονίζει ότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες και 
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οι επαγγελματίες υγείας την ευκαιρία να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία ή τις 
απαραίτητες δεξιότητες, και ότι στους 
ενδιαφερόμενους θα πρέπει να 
προσφέρεται κατάλληλα προσαρμοσμένη 
βοήθεια και εκπαίδευση, διαθέσιμες σε 
επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να τους 
βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες και έτσι να αξιοποιήσουν 
πλήρως τα οφέλη των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής υγείας, χωρίς να 
πολλαπλασιάζουν τις κοινωνικές ή 
εδαφικές ανισότητες·

οι επαγγελματίες υγείας την ευκαιρία να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία ή τις 
απαραίτητες δεξιότητες, και ότι στους 
ενδιαφερόμενους θα πρέπει να 
προσφέρεται κατάλληλα προσαρμοσμένη 
βοήθεια και εκπαίδευση, διαθέσιμες σε 
επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να τους 
βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες και έτσι να αξιοποιήσουν 
πλήρως τα οφέλη των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής υγείας, χωρίς να 
πολλαπλασιάζουν τις κοινωνικές ή 
εδαφικές ανισότητες· τονίζει την ανάγκη 
στα προγράμματα κατάρτισης για τους 
επαγγελματίες της υγείας να 
συμπεριπεριληφθεί η ψηφιακή κατάρτιση 
σε θέματα υγείας·

Or. es

Τροπολογία 10
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες και 
οι επαγγελματίες υγείας την ευκαιρία να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία ή τις 
απαραίτητες δεξιότητες, και ότι στους 
ενδιαφερόμενους θα πρέπει να 
προσφέρεται κατάλληλα προσαρμοσμένη 
βοήθεια και εκπαίδευση, διαθέσιμες σε 
επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να τους 
βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες και έτσι να αξιοποιήσουν 
πλήρως τα οφέλη των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής υγείας, χωρίς να 
πολλαπλασιάζουν τις κοινωνικές ή 
εδαφικές ανισότητες·

3. τονίζει ότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες και 
οι επαγγελματίες υγείας την ευκαιρία να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία ή τις 
απαραίτητες δεξιότητες, και ότι στους 
ενδιαφερόμενους θα πρέπει να 
προσφέρεται κατάλληλα προσαρμοσμένη 
βοήθεια και εκπαίδευση, διαθέσιμες σε 
επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να τους 
βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες και έτσι να αξιοποιήσουν 
πλήρως τα οφέλη των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής υγείας, χωρίς να 
πολλαπλασιάζουν τις κοινωνικές ή 
εδαφικές ανισότητες· τονίζει επίσης την
ανάγκη να αναπτυχθούν συστήματα 
προσιτά σε όλους, έχοντας κατά νου το 
στόχο μιας διαισθητικής ενδιάμεσης
φάσης· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
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διατηρηθεί έπίσης η δυνατότητα
χρησιμοποίησης των παραδοσιακών
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 11
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες και 
οι επαγγελματίες υγείας την ευκαιρία να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία ή 
τις απαραίτητες δεξιότητες, και ότι στους 
ενδιαφερόμενους θα πρέπει να 
προσφέρεται κατάλληλα προσαρμοσμένη 
βοήθεια και εκπαίδευση, διαθέσιμες σε 
επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να τους 
βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες και έτσι να αξιοποιήσουν
πλήρως τα οφέλη των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής υγείας, χωρίς να
πολλαπλασιάζουν τις κοινωνικές ή 
εδαφικές ανισότητες·

3. τονίζει την ανάγκη για κατάλληλα 
προσαρμοσμένη βοήθεια και εκπαίδευση,
διαθέσιμη σε όλη την Ένωση, 
προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα 
οφέλη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
υγείας, χωρίς την αύξηση των κοινωνικών
ή εδαφικών ανισοτήτων. Η βοήθεια και η 
κατάρτιση αυτή πρέπει να επικεντρωθεί
στην:

1) κατάρτιση σχετικά με τη χρήση των 
ψηφιακών εργαλείων, και αναβάθμιση 
των απαραίτητων δεξιοτήτων για τους 
επαγγελματίες υγείας·
2) ψηφιακές γνώσεις και 
ευαισθητοποίηση των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής υγείας για τους ασθενείς σε 
εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές και 
εδαφικές ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 12
Adam Bielan
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες και 
οι επαγγελματίες υγείας την ευκαιρία να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία ή τις 
απαραίτητες δεξιότητες, και ότι στους 
ενδιαφερόμενους θα πρέπει να 
προσφέρεται κατάλληλα προσαρμοσμένη 
βοήθεια και εκπαίδευση, διαθέσιμες σε 
επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να τους 
βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες και έτσι να αξιοποιήσουν 
πλήρως τα οφέλη των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής υγείας, χωρίς να 
πολλαπλασιάζουν τις κοινωνικές ή 
εδαφικές ανισότητες·

3. τονίζει ότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες και 
οι επαγγελματίες υγείας την ευκαιρία να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία ή τις 
απαραίτητες δεξιότητες, και ότι στους 
ενδιαφερόμενους θα πρέπει να 
προσφέρεται κατάλληλα προσαρμοσμένη 
βοήθεια, ενημέρωση και εκπαίδευση, 
διαθέσιμες σε επίπεδο Ένωσης, 
προκειμένου να τους βοηθήσουν να 
αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες 
και έτσι να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη 
των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, χωρίς 
να πολλαπλασιάζουν τις κοινωνικές ή 
εδαφικές ανισότητες·

Or. pl

Τροπολογία 13
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα 
θέματα υγείας, που θα τους ενθαρρύνει να 
παρακολουθούν την υγεία τους, να 
κατανοούν και να ελέγχουν τα δεδομένα 
για την υγεία τους και θα εξαλείψει την 
επικρατούσα άνιση σχέση μεταξύ 
εξειδικευμένου προσωπικού υγείας και
ασθενούς, είναι ένας κρίσιμος 
παράγοντας για τη βελτίωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, την 
αύξηση της διαφάνειας των 
νοσηλευτικών  ιδρυμάτων, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και τη 
διασφάλιση της πλήρους εκμετάλλευσης 
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εκ μέρους των ασθενών των δεδομένων 
για  τη δημιουργία νέας γνώσης·

Or. en

Τροπολογία 14
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα 
θέματα υγείας, που θα τους ενθαρρύνει να 
παρακολουθούν την υγεία τους, να 
κατανοούν και να ελέγχουν τα δεδομένα 
για την υγεία τους και θα εξαλείψει την 
επικρατούσα άνιση σχέση μεταξύ 
εξειδικευμένου προσωπικού υγείας και 
ασθενούς, είναι ένας κρίσιμος 
παράγοντας για τη βελτίωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, την 
αύξηση της διαφάνειας των 
νοσηλευτικών  ιδρυμάτων, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και τη 
διασφάλιση της πλήρους εκμετάλλευσης 
εκ μέρους των ασθενών των δεδομένων 
για  τη δημιουργία νέας γνώσης·

Or. en

Τροπολογία 15
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί κατάλληλη υποστήριξη των 
ΜΜΕ, προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι 

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί κατάλληλη υποστήριξη των 
ΜΜΕ, προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι 
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όροι ανταγωνισμού στον τομέα της 
παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας 
και να προωθηθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ 
στην αγορά στον τομέα αυτό·

όροι ανταγωνισμού στον τομέα της 
παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας 
και να προωθηθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ 
στην αγορά στον τομέα αυτό·
υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
καινοτομίες στον τομέα της ηλεκτρονικής 
υγείας δημιουργούν επιχειρηματικές 
ευκαιρίες και συμβάλουν στην μελλοντική 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 16
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί κατάλληλη υποστήριξη των 
ΜΜΕ, προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι 
όροι ανταγωνισμού στον τομέα της 
παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας 
και να προωθηθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ 
στην αγορά στον τομέα αυτό·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί κατάλληλη υποστήριξη των 
ΜΜΕ, προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι 
όροι ανταγωνισμού στον τομέα της 
παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας 
και να προωθηθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ 
στην αγορά στον τομέα αυτό, ιδίως με τη 
θέσπιση ειδικής βάσης δεδομένων για 
τους πόρους και την έρευνα, προς χρήση 
των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 17
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζουμε την ανάγκη  το
μελλοντικό σχέδιο δράσης eHealth να 
εγγυηθεί τις ακόλουθες βασικές αρχές:
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- τη βελτιστοποίηση των δαπανών 
υγειονομικής περίθαλψης σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης·
- την ενίσχυση και την προώθηση 
εφαρμογών και λύσεων για την ανάπτυξη 
της αγοράς·
- τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας 
της υγειονομικής περίθαλψης και των 
πληροφορικών συστημάτων των 
νοσοκομείων·

Or. en

Τροπολογία 18
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία της διατήρησης μιας 
ανθρώπινης διάστασης στον τομέα της 
υγείας, ιδίως στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού και της συνακόλουθης 
συχνής δυσκολίας να διαχωριστεί η 
ιατρική από την κοινωνική πτυχή·

5. τονίζει τη σημασία της διατήρησης μιας 
ανθρώπινης διάστασης με επίκεντρο τον 
ασθενή στον τομέα της υγείας, ιδίως στο 
πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού και 
της συνακόλουθης συχνής δυσκολίας να 
διαχωριστεί η ιατρική από την κοινωνική 
πτυχή·

Or. en

Τροπολογία 19
Adam Bielan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία της διατήρησης μιας 
ανθρώπινης διάστασης στον τομέα της 
υγείας, ιδίως στο πλαίσιο της γήρανσης 
του πληθυσμού και της συνακόλουθης 

5. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη 
τις υπηρεσίεςηλεκτρονικής υγείας στα 
υπάρχοντα ιατρικά συστήματα· τονίζει τη 
σημασία της διατήρησης μιας ανθρώπινης 
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συχνής δυσκολίας να διαχωριστεί η 
ιατρική από την κοινωνική πτυχή

διάστασης στον τομέα της υγείας, ιδίως 
στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού 
και της συνακόλουθης συχνής δυσκολίας 
να διαχωριστεί η ιατρική από την 
κοινωνική πτυχή·

Or. pl

Τροπολογία 20
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών είναι απαραίτητη για τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, τόσο στο 
εγχώριο όσο και στο διασυνοριακό 
επίπεδο· τονίζει την ανάγκη συμμόρφωσης 
με τους κανόνες περί προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, δεδομένου ότι 
αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την προστασία των πολιτών, για την 
εμπιστοσύνη των ασθενών στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής υγείας, καθώς και για την 
εύρυθμη λειτουργία και την αυξημένη 
χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στον τομέα της υγείας·

6. επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών είναι απαραίτητη για τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, τόσο στο 
εγχώριο όσο και στο διασυνοριακό 
επίπεδο· τονίζει την ανάγκη συμμόρφωσης 
με τους κανόνες περί προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, δεδομένου ότι 
αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την προστασία των πολιτών, για την 
εμπιστοσύνη των ασθενών στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής υγείας, καθώς και για την 
εύρυθμη λειτουργία και την αυξημένη 
χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στον τομέα της υγείας· προτείνει τα μέτρα 
προστασίας των δεδομένων να κινηθούν 
προς μια ισχυρή ατομική προστασία, 
αλλά με τρόπο που να μην εμποδίζεται η 
μελλοντική έρευνα για την υγεία·

Or. en

Τροπολογία 21
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών είναι απαραίτητη για τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, τόσο στο 
εγχώριο όσο και στο διασυνοριακό 
επίπεδο· τονίζει την ανάγκη συμμόρφωσης 
με τους κανόνες περί προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, δεδομένου ότι 
αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την προστασία των πολιτών, για την 
εμπιστοσύνη των ασθενών στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής υγείας, καθώς και για την 
εύρυθμη λειτουργία και την αυξημένη 
χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στον τομέα της υγείας·

6. επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών είναι απαραίτητη για τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, τόσο στο 
εγχώριο όσο και στο διασυνοριακό 
επίπεδο· τονίζει την ανάγκη συμμόρφωσης 
με τους κανόνες περί προστασίας της 
ατομικής ζωής και των προσωπικών 
δεδομένων, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την 
προστασία των πολιτών, για την 
εμπιστοσύνη των ασθενών στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής υγείας, καθώς και για την 
εύρυθμη λειτουργία και την αυξημένη 
χρήση ασφαλών, σίγουρων και 
διαλειτουργικών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και συστημάτων 
αποθήκευσης δεδομένων όπως το 
«υπολογιστικό νέφος» (cloud computing),
στον τομέα της υγειονομικής φροντίδας·

Or. en

Τροπολογία 22
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών είναι απαραίτητη για τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, τόσο στο 
εγχώριο όσο και στο διασυνοριακό 
επίπεδο· τονίζει την ανάγκη συμμόρφωσης 
με τους κανόνες περί προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, δεδομένου ότι 
αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την προστασία των πολιτών, για την 
εμπιστοσύνη των ασθενών στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής υγείας, καθώς και για την 
εύρυθμη λειτουργία και την αυξημένη 
χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να αναλάβουν επείγουσα δράση για τη 
δημιουργία ενός συνεκτικού νομικού 
πλαισίου για τη διαχείριση των διαφόρων 
τύπων των δεδομένων υγείας και της
χρήσης τους· η ταχεία επιτυχία των 
εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης 
καταδεικνύει ότι τα άτομα μοιράζονται 
οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες και 
δεν έχουν πάντα επίγνωση της επίπτωσης 
των αποφάσεών τους, ενώ οι όροι και οι 
προϋποθέσεις των νέων εφαρμογών και 
εργαλείων συλλογής δεδομένων
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στον τομέα της υγείας· καθορίζονται από τους παρόχους, συχνά 
χωρίς επαρκείς εγγυήσεις και προστασία·
επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών είναι απαραίτητη για τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, τόσο στο 
εγχώριο όσο και στο διασυνοριακό 
επίπεδο· τονίζει την ανάγκη συμμόρφωσης 
με τους κανόνες περί προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, δεδομένου ότι 
αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την προστασία των πολιτών, για την 
εμπιστοσύνη των ασθενών στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής υγείας, καθώς και για την 
εύρυθμη λειτουργία και την αυξημένη 
χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στον τομέα της υγείας· ευαίσθητα 
δεδομένα, ιδίως δε ιατρικά δεδομένα, 
πρέπει να προστατεύονται από την 
ηλεκτρονική πειρατεία, τις διαρροές, τις
παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής και 
άλλες μορφές κακοδιαχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 23
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών είναι απαραίτητη για τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, τόσο στο 
εγχώριο όσο και στο διασυνοριακό 
επίπεδο· τονίζει την ανάγκη συμμόρφωσης 
με τους κανόνες περί προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, δεδομένου ότι 
αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την προστασία των πολιτών, για την 
εμπιστοσύνη των ασθενών στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής υγείας, καθώς και για την 
εύρυθμη λειτουργία και την αυξημένη 
χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

6. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
να αναλάβουν επείγουσα δράση για τη 
δημιουργία ενός συνεκτικού νομικού 
πλαισίου για τη διαχείριση των διαφόρων 
τύπων των δεδομένων υγείας και της
χρήσης τους· η ταχεία επιτυχία των 
εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης 
καταδεικνύει ότι τα άτομα μοιράζονται 
οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες και 
δεν έχουν πάντα επίγνωση της επίπτωσης 
των αποφάσεών τους, ενώ οι όροι και οι 
προϋποθέσεις των νέων εφαρμογών και 
εργαλείων συλλογής δεδομένων
καθορίζονται από τους παρόχους, συχνά 
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στον τομέα της υγείας· χωρίς επαρκείς εγγυήσεις και προστασία·
επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών είναι απαραίτητη για τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, τόσο στο 
εγχώριο όσο και στο διασυνοριακό 
επίπεδο· τονίζει την ανάγκη συμμόρφωσης 
με τους κανόνες περί προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, δεδομένου ότι 
αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την προστασία των πολιτών, για την 
εμπιστοσύνη των ασθενών στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής υγείας, καθώς και για την 
εύρυθμη λειτουργία και την αυξημένη 
χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στον τομέα της υγείας· ευαίσθητα 
δεδομένα, ιδίως δε ιατρικά δεδομένα, 
πρέπει να προστατεύονται από την 
ηλεκτρονική πειρατεία, τις διαρροές, τις 
παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής και 
άλλες μορφές κακοδιαχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 24
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν περαιτέρω 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευθύνη 
των επαγγελματιών υγείας σε εθνικό και 
διασυνοριακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 25
María Irigoyen Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενίσχυσης του ρόλου των επαγγελματιών 
υγείας και των ασθενών για την εφαρμογή 
του σχεδίου δράσης eHealth και καλεί τα 
κράτη μέλη να ανταλλάσσουν εμπειρίες 
και βέλτιστες πρακτικές·

Or. es

Τροπολογία 26
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει
ετήσια επισκόπηση της προόδου όσον 
αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης 
eHealth στα επιμέρους κράτη μέλη, που θα 
καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αυτό 
το εργαλείο έχει με καινοτόμα μέσα 
τροποποιηθεί ώστε να παρέχει στους 
πολίτες αποτελεσματικά συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και, 
ανάλογα, να ορίζει αποτελεσματικούς 
δείκτες για τη μέτρηση της επιτυχίας και 
τον αντίκτυπο των προβλεπόμενων 
δράσεων.

7. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει μια 
ανα διετία επισκόπηση της προόδου όσον 
αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης 
eHealth στα επιμέρους κράτη μέλη, που θα 
καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αυτό 
το εργαλείο έχει με καινοτόμα μέσα 
τροποποιηθεί ώστε να παρέχει στους 
πολίτες αποτελεσματικά συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και, 
ανάλογα, να ορίζει αποτελεσματικούς 
δείκτες για τη μέτρηση της επιτυχίας και 
τον αντίκτυπο των προβλεπόμενων 
δράσεων.

Or. en

Τροπολογία 27
Adam Bielan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει 
ετήσια επισκόπηση της προόδου όσον 
αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης 
eHealth στα επιμέρους κράτη μέλη, που θα 
καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αυτό 
το εργαλείο έχει με καινοτόμα μέσα 
τροποποιηθεί ώστε να παρέχει στους 
πολίτες αποτελεσματικά συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και, 
ανάλογα, να ορίζει αποτελεσματικούς 
δείκτες για τη μέτρηση της επιτυχίας και 
τον αντίκτυπο των προβλεπόμενων 
δράσεων.

7. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει 
ετήσια επισκόπηση της προόδου όσον 
αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης 
eHealth στα επιμέρους κράτη μέλη, που θα 
καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αυτό 
το εργαλείο έχει με καινοτόμα μέσα 
τροποποιηθεί ώστε να παρέχει στους 
πολίτες υψηλής ποιότητας,
αποτελεσματικά συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και, 
ανάλογα, να ορίζει αποτελεσματικούς 
δείκτες για τη μέτρηση της προόδου και 
του αντίκτυπου των προβλεπόμενων 
δράσεων.

Or. pl

Τροπολογία 28
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει 
ετήσια επισκόπηση της προόδου όσον 
αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης 
eHealth στα επιμέρους κράτη μέλη, που θα 
καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αυτό 
το εργαλείο έχει με καινοτόμα μέσα 
τροποποιηθεί ώστε να παρέχει στους 
πολίτες αποτελεσματικά συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και, 
ανάλογα, να ορίζει αποτελεσματικούς 
δείκτες για τη μέτρηση της επιτυχίας και 
τον αντίκτυπο των προβλεπόμενων 
δράσεων.

7. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει 
ετήσια επισκόπηση της προόδου όσον 
αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης 
eHealth στα επιμέρους κράτη μέλη, που θα 
καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αυτό 
το εργαλείο έχει με καινοτόμα μέσα 
τροποποιηθεί ώστε να παρέχει στους 
πολίτες αποτελεσματικά συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και, 
ανάλογα, να ορίζει αποτελεσματικούς 
δείκτες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
για τη μέτρηση της επιτυχίας και του
αντίκτυπου των προβλεπόμενων δράσεων, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πιθανές 
διακρίσεις και ανισότητες πρόσβασης 
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους 
καταναλωτές και τους ασθενείς.
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