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Muudatusettepanek 1
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidab heaks e-tervise 2012.–2020. aasta 
tegevuskava, millega ajakohastatakse 
eelnevat tegevuskava lisameetmete 
sätestamisega, eriti tervishoiuteenuste 
kättesaadavuse parandamise ja Euroopa 
kodanikele suurema võrdsuse tagamise 
osas;

1. kiidab heaks e-tervise 2012.–2020. aasta 
tegevuskava, millega ajakohastatakse 
2004. aastal vastu võetud e-tervise
tegevuskava lisameetmete sätestamisega, 
eriti tervishoiuteenuste kättesaadavuse 
parandamise ja Euroopa kodanikele 
suurema võrdsuse tagamise osas;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidab heaks e-tervise 2012.–2020. aasta 
tegevuskava, millega ajakohastatakse 
eelnevat tegevuskava lisameetmete 
sätestamisega, eriti tervishoiuteenuste 
kättesaadavuse parandamise ja Euroopa 
kodanikele suurema võrdsuse tagamise 
osas;

1. kiidab heaks e-tervise 2012.–2020. aasta 
tegevuskava, millega ajakohastatakse 
eelnevat tegevuskava lisameetmete 
sätestamisega, eriti tervishoiuteenuste 
kättesaadavuse parandamise, 
tervishoiukulude vähendamise ja Euroopa 
kodanikele suurema võrdsuse tagamise 
osas;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Sirpa Pietikäinen

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. peab isikustatud tervishoiuteenuste 
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kasutusvõimaluste lisandumist üheks 
kõige olulisemaks e-tervise pakutavaks 
võimaluseks, mille puhul patsiendi 
terviseandmeid on võimalik automaatselt 
salvestada elektroonilises vormis patsiendi 
asukohast sõltumata ning need on 
kättesaadavad ainult patsiendile endale 
isikustatud identimise abil;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Sirpa Pietikäinen

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. kiidab heaks komisjoni kavatsuse 
esitada aastaks 2015 e-tervise 
koostalitusvõime raamistikku käsitlev 
ettepanek ning peab seda väga oluliseks 
sammuks patsientide kaasamisel e-tervise 
programmi; peab oluliseks seda, et 
raamistikuga loodaks standardne 
terviseandmete esitamise süsteem ning 
toetataks selliste meditsiiniseadmete 
väljatöötamist, millel on terviseandmete 
automaatse elektroonilise salvestamise 
võimalus; 

Or. en

Muudatusettepanek 5
Sirpa Pietikäinen

Arvamuse projekt
Punkt 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. rõhutab, et heaks tuleb kiita e-tervise 
lai kontseptsioon, millesse on kaasatud 



AM\1001900ET.doc 5/16 PE516.921v01-00

ET

kõik sidusrühmad, nagu arstid, 
erialaspetsialistid, patsiendid, 
apteegitöötajad, meditsiiniõed ja teised 
tervishoiutöötajad;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Sirpa Pietikäinen

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. peab vajalikuks kaasata laialdaselt 
patsiendid ja patsientide organisatsioonid 
e-tervise väljatöötamisse ELi tasandil, 
pidades silmas, et patsientidel peaks 
olema võimalik näha ja kasutada oma 
terviseandmeid ning nendega tutvuda; 

Or. en

Muudatusettepanek 7
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. peab kahetsusväärseks, et
eelarvekohandustega on oluliselt kärbitud 
tervishoiule eraldatavaid ressursse, muu 
hulgas on vähendatud tervishoiupersonali 
ajal, mil nõudlus tervishoiuteenuste järel 
kasvab ja kriisiga seostatavate 
haigusjuhtumite arv suureneb;

Or. es
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Muudatusettepanek 8
Sirpa Pietikäinen

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. kutsub komisjoni täitma olulist osa 
eri sidusrühmade kokkutoomisel heade 
tavade vahetamise eesmärgil; palub 
komisjonil pöörata erilist tähelepanu oma 
osale harva esinevate haiguste alaste 
heade tavade vahetamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 9
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et kõigil kodanikel ja 
tervishoiutöötajatel ei ole IT-vahendite 
kasutamise võimalust või selleks vajalikke 
oskuseid ning neile tuleks seega pakkuda 
vastavalt kohandatud abi ja koolitust, mis 
oleks kättesaadav kogu ELi ulatuses, et 
aidata neil arendada digitaaloskusi ja saada 
tänu sellele täielikult kasu e-tervise 
teenustest ilma sotsiaalset ja 
piirkondadevahelist ebavõrdsust 
suurendamata;

3. rõhutab, et kõigil kodanikel ja 
tervishoiutöötajatel ei ole IT-vahendite 
kasutamise võimalust või selleks vajalikke 
oskuseid ning neile tuleks seega pakkuda 
vastavalt kohandatud abi ja koolitust, mis 
oleks kättesaadav kogu ELi ulatuses, et 
aidata neil arendada digitaaloskusi ja saada 
tänu sellele täielikult kasu e-tervise 
teenustest ilma sotsiaalset ja 
piirkondadevahelist ebavõrdsust 
suurendamata; rõhutab, et 
tervishoiutöötajate õppekavadesse on vaja 
lisada digitaalsete tervisevahendite alane 
väljaõpe;

Or. es

Muudatusettepanek 10
Sirpa Pietikäinen
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Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et kõigil kodanikel ja 
tervishoiutöötajatel ei ole IT-vahendite 
kasutamise võimalust või selleks vajalikke 
oskuseid ning neile tuleks seega pakkuda 
vastavalt kohandatud abi ja koolitust, mis 
oleks kättesaadav kogu ELi ulatuses, et 
aidata neil arendada digitaaloskusi ja saada 
tänu sellele täielikult kasu e-tervise 
teenustest ilma sotsiaalset ja 
piirkondadevahelist ebavõrdsust 
suurendamata;

3. rõhutab, et kõigil kodanikel ja 
tervishoiutöötajatel ei ole IT-vahendite 
kasutamise võimalust või selleks vajalikke 
oskuseid ning neile tuleks seega pakkuda 
vastavalt kohandatud abi ja koolitust, mis 
oleks kättesaadav kogu ELi ulatuses, et 
aidata neil arendada digitaaloskusi ja saada 
tänu sellele täielikult kasu e-tervise 
teenustest ilma sotsiaalset ja 
piirkondadevahelist ebavõrdsust 
suurendamata; rõhutab ühtlasi, et on vaja 
töötada välja kõigile kättesaadavaid 
süsteeme, pidades silmas liideste hõlpsa 
kasutatavuse eesmärki; rõhutab, et 
võrdväärsena on vaja alles jätta 
traditsiooniliste tervishoiuteenuste 
kasutamise võimalus;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et kõigil kodanikel ja 
tervishoiutöötajatel ei ole IT-vahendite 
kasutamise võimalust või selleks vajalikke 
oskuseid ning neile tuleks seega pakkuda
vastavalt kohandatud abi ja koolitust, mis 
oleks kättesaadav kogu ELi ulatuses, et 
aidata neil arendada digitaaloskusi ja 
saada tänu sellele täielikult kasu e-tervise 
teenustest ilma sotsiaalset ja 
piirkondadevahelist ebavõrdsust 
suurendamata;

3. rõhutab, et kogu ELi ulatuses tuleb teha 
kättesaadavaks asjakohaselt kohandatud 
abi ja koolitus, et e-tervise teenuste 
eeliseid oleks võimalik täielikult ära 
kasutada ilma sotsiaalset või 
piirkondadevahelist ebavõrdsust 
suurendamata. Sellise abi ja koolituse 
puhul tuleks keskenduda järgmisele:
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1) IT-vahendite kasutamise alane koolitus 
ja tervishoiutöötajatele vajalike oskuste 
täiendamine;
2) arvutioskuste õpetamine ja patsientide 
teadlikkuse tõstmine e-tervise teenustest 
oma riigis ja piiriüleselt, pöörates erilist 
tähelepanu sotsiaalsele ja 
piirkondadevahelisele ebavõrdsusele;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Adam Bielan

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et kõigil kodanikel ja 
tervishoiutöötajatel ei ole IT-vahendite 
kasutamise võimalust või selleks vajalikke 
oskuseid ning neile tuleks seega pakkuda
vastavalt kohandatud abi ja koolitust, mis 
oleks kättesaadav kogu ELi ulatuses, et 
aidata neil arendada digitaaloskusi ja saada 
tänu sellele täielikult kasu e-tervise 
teenustest ilma sotsiaalset ja 
piirkondadevahelist ebavõrdsust 
suurendamata;

3. rõhutab, et kõigil kodanikel ja 
tervishoiutöötajatel ei ole IT-vahendite 
kasutamise võimalust või selleks vajalikke 
oskuseid ning neile tuleks seega pakkuda 
vastavalt kohandatud abi, teavet ja 
koolitust, mis oleks kättesaadav kogu ELi 
ulatuses, et aidata neil arendada 
digitaaloskusi ja saada tänu sellele 
täielikult kasu e-tervise teenustest ilma 
sotsiaalset ja piirkondadevahelist 
ebavõrdsust suurendamata;

Or. pl

Muudatusettepanek 13
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on veendunud, et patsientide 
terviseteadlikkus, mis ergutab neid 
jälgima ja mõõtma tervisenäitajaid, 
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mõistma ja hindama terviseandmeid ning 
vähendama valdavalt ebavõrdset 
spetsialisti ja patsiendi suhet, on oluline 
vajalik tegur selleks, et parandada 
tervishoiuteenuste kvaliteeti, suurendada 
tervishoiuasutuste tegevuse läbipaistvust, 
võidelda korruptsiooniga ja tagada, et 
patsiendid lubaksid taaskasutada oma 
andmeid uute teadmiste loomiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on veendunud, et patsientide 
terviseteadlikkus, mis ergutab neid 
jälgima ja mõõtma tervisenäitajaid, 
mõistma ja hindama terviseandmeid ning 
vähendama valdavalt ebavõrdset 
spetsialisti ja patsiendi suhet, on oluline 
vajalik tegur selleks, et parandada 
tervishoiuteenuste kvaliteeti, suurendada 
tervishoiuasutuste tegevuse läbipaistvust, 
võidelda korruptsiooniga ja tagada, et 
patsiendid lubaksid taaskasutada oma 
andmeid uute teadmiste loomiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Sirpa Pietikäinen

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et väikestele ja keskmise 4. rõhutab, et väikestele ja keskmise 
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suurusega ettevõtjatele tuleb anda 
asjakohast tuge, et tagada neile e-tervise 
valdkonnas võrdsed võimalused ning 
edendada nende turulepääsu selles 
valdkonnas;

suurusega ettevõtjatele tuleb anda 
asjakohast tuge, et tagada neile e-tervise 
valdkonnas võrdsed võimalused ning 
edendada nende turulepääsu selles 
valdkonnas; rõhutab asjaolu, et 
innovatsioon e-tervise valdkonnas loob 
ettevõtlusvõimalusi ja aitab kaasa 
edasisele majanduskasvule;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele tuleb anda 
asjakohast tuge, et tagada neile e-tervise 
valdkonnas võrdsed võimalused ning 
edendada nende turulepääsu selles 
valdkonnas;

4. rõhutab, et väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele tuleb anda 
asjakohast tuge, et tagada neile e-tervise 
valdkonnas võrdsed võimalused ning 
edendada nende turulepääsu selles 
valdkonnas, eeskätt luues väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele 
konkreetse alg- ja teadusandmebaasi;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tuletab meelde, et tulevases e-tervise 
tegevuskavas tuleb tagada järgmised 
olulised põhimõtted: 
– tervishoiukulude optimeerimine 
majanduskriisi tingimustes;
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– turu arenguks vajalike rakenduste ja 
lahenduste täiendamine ja edendamine;
– tervishoiu ja haiglate infosüsteemide 
koostoimimisvõime tagamine. 

Or. en

Muudatusettepanek 18
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, kui oluline on hoida tervishoius 
alles inimmõõde, eriti seoses elanikkonna 
vananemisega ja selle tulemusel tihti 
tekkiva olukorraga, kus on raske eristada 
arstiabi ja ühiskondlikku tuge;

5. rõhutab, kui oluline on hoida tervishoius 
alles patsiendikesksus ja inimmõõde, eriti 
seoses elanikkonna vananemisega ja selle 
tulemusel tihti tekkiva olukorraga, kus on 
raske eristada arstiabi ja ühiskondlikku 
tuge;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Adam Bielan

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, kui oluline on hoida tervishoius 
alles inimmõõde, eriti seoses elanikkonna 
vananemisega ja selle tulemusel tihti 
tekkiva olukorraga, kus on raske eristada 
arstiabi ja ühiskondlikku tuge;

5. palub liikmesriikidel võtta olemasolevas 
meditsiinisüsteemis arvesse e-tervise 
teenuseid; rõhutab, kui oluline on hoida 
tervishoius alles inimmõõde, eriti seoses 
elanikkonna vananemisega ja selle 
tulemusel tihti tekkiva olukorraga, kus on 
raske eristada arstiabi ja ühiskondlikku 
tuge;

Or. pl
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Muudatusettepanek 20
Sirpa Pietikäinen

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et nii siseriiklike kui ka 
piiriüleste e-tervise teenuste jaoks on 
kodanike usaldus vältimatu; rõhutab 
vajadust järgida isikuandmete kaitse 
eeskirju, kuna see on erakordselt oluline 
eeltingimus kodanike kaitseks, kodanike 
usalduse suurendamiseks e-tervise teenuste 
vastu ning elektroonilise side 
nõuetekohaseks toimimiseks ja 
laiaulatuslikumaks kasutamiseks tervishoiu 
valdkonnas;

6. rõhutab, et nii siseriiklike kui ka 
piiriüleste e-tervise teenuste jaoks on 
kodanike usaldus vältimatu; rõhutab 
vajadust järgida isikuandmete kaitse 
eeskirju, kuna see on erakordselt oluline 
eeltingimus kodanike kaitseks, kodanike 
usalduse suurendamiseks e-tervise teenuste 
vastu ning elektroonilise side 
nõuetekohaseks toimimiseks ja 
laiaulatuslikumaks kasutamiseks tervishoiu 
valdkonnas; kordab, et 
andmekaitsemeetmeid tuleks arendada 
üksikisiku järjekindla kaitsmise suunas, 
kuid see ei tohiks siiski saada takistuseks 
edasistele tervishoiualastele uuringutele;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et nii siseriiklike kui ka 
piiriüleste e-tervise teenuste jaoks on 
kodanike usaldus vältimatu; rõhutab 
vajadust järgida isikuandmete kaitse 
eeskirju, kuna see on erakordselt oluline 
eeltingimus kodanike kaitseks, kodanike 
usalduse suurendamiseks e-tervise teenuste 
vastu ning elektroonilise side 
nõuetekohaseks toimimiseks ja 
laiaulatuslikumaks kasutamiseks tervishoiu 

6. rõhutab, et nii siseriiklike kui ka 
piiriüleste e-tervise teenuste jaoks on 
kodanike usaldus vältimatu; rõhutab 
vajadust järgida eraelu puutumatuse ja
isikuandmete kaitse eeskirju, kuna see on 
erakordselt oluline eeltingimus kodanike 
kaitseks, kodanike usalduse 
suurendamiseks e-tervise teenuste vastu 
ning ohutu, turvalise ja 
koostalitusvõimelise elektroonilise side ja 
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valdkonnas; andmesalvestussüsteemide, näiteks 
pilvandmetöötluse nõuetekohaseks 
toimimiseks ja laiaulatuslikumaks 
kasutamiseks tervishoiu valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et nii siseriiklike kui ka 
piiriüleste e-tervise teenuste jaoks on 
kodanike usaldus vältimatu; rõhutab 
vajadust järgida isikuandmete kaitse 
eeskirju, kuna see on erakordselt oluline 
eeltingimus kodanike kaitseks, kodanike 
usalduse suurendamiseks e-tervise teenuste 
vastu ning elektroonilise side 
nõuetekohaseks toimimiseks ja 
laiaulatuslikumaks kasutamiseks tervishoiu 
valdkonnas;

6. kutsub liikmesriike ja komisjoni võtma 
kiiresti meetmeid eri liiki terviseandmete 
käitlemise ja kasutamise ühtlustatud 
õigusraamistiku loomiseks; 
sotsiaalvõrgustiku vahendite kiire edu 
näitab, et inimesed jagavad meeleldi 
isiklikku teavet ning ei ole alati teadlikud 
oma otsuste mõjust, kuna andmete 
kogumise uute rakenduste ja vahendite 
tingimused määravad kindlaks teenuse 
osutajad, tehes seda sageli piisavaid 
kaitsemeetmeid võtmata ja tagatisi 
andmata; rõhutab, et nii siseriiklike kui ka 
piiriüleste e-tervise teenuste jaoks on 
kodanike usaldus vältimatu; rõhutab 
vajadust järgida isikuandmete kaitse 
eeskirju, kuna see on erakordselt oluline 
eeltingimus kodanike kaitseks, kodanike 
usalduse suurendamiseks e-tervise teenuste 
vastu ning elektroonilise side 
nõuetekohaseks toimimiseks ja 
laiaulatuslikumaks kasutamiseks tervishoiu 
valdkonnas; tundlikke, eriti meditsiinilisi 
andmeid tuleb kaitsta häkkerluse, 
lekitamise, eraelu puutumatuse rikkumise 
ja muude väärkasutamise vormide eest;

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et nii siseriiklike kui ka 
piiriüleste e-tervise teenuste jaoks on 
kodanike usaldus vältimatu; rõhutab 
vajadust järgida isikuandmete kaitse 
eeskirju, kuna see on erakordselt oluline 
eeltingimus kodanike kaitseks, kodanike 
usalduse suurendamiseks e-tervise teenuste 
vastu ning elektroonilise side 
nõuetekohaseks toimimiseks ja 
laiaulatuslikumaks kasutamiseks tervishoiu 
valdkonnas;

6. kutsub liikmesriike ja komisjoni võtma 
kiiresti meetmeid eri liiki terviseandmete 
käitlemise ja kasutamise ühtlustatud 
õigusraamistiku loomiseks; 
sotsiaalvõrgustiku vahendite kiire edu 
näitab, et inimesed jagavad meeleldi 
isiklikku teavet ning ei ole alati teadlikud 
oma otsuste mõjust, kuna andmete 
kogumise uute rakenduste ja vahendite 
tingimused määravad kindlaks teenuse 
osutajad, tehes seda sageli piisavaid 
kaitsemeetmeid võtmata ja tagatisi 
andmata; rõhutab, et nii siseriiklike kui ka 
piiriüleste e-tervise teenuste jaoks on 
kodanike usaldus vältimatu; rõhutab 
vajadust järgida isikuandmete kaitse 
eeskirju, kuna see on erakordselt oluline 
eeltingimus kodanike kaitseks, kodanike 
usalduse suurendamiseks e-tervise teenuste 
vastu ning elektroonilise side 
nõuetekohaseks toimimiseks ja 
laiaulatuslikumaks kasutamiseks tervishoiu 
valdkonnas; tundlikke, eriti meditsiinilisi 
andmeid tuleb kaitsta häkkerluse, 
lekitamise, eraelu puutumatuse rikkumise 
ja muude väärkasutamise vormide eest;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
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edendada koostööd, et tagada 
tervishoiutöötajate vastutus riikide ja 
piiriülesel tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 25
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, kui oluline on suurendada 
tervishoiutöötajate ja patsientide osa e-
tervise tegevuskava rakendamisel ning 
ergutab liikmesriike jagama kogemusi ja 
häid tavasid;

Or. es

Muudatusettepanek 26
Sirpa Pietikäinen

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles avaldama iga 
liikmesriigi kohta eraldi e-tervise 
tegevuskava rakendamist käsitlevaid iga-
aastaseid eduaruandeid, kus oleks 
näidatud, kuidas seda vahendit on 
innovatiivselt kohandatud, eesmärgiga 
tagada kodanikele tõhus tervishoiusüsteem, 
ning kehtestama vastavalt tõhusad 
näitajaid, millega hinnatakse edusamme ja 
kavandatud meetmete mõju.

7. kutsub komisjoni üles avaldama kord 
kahe aasta jooksul iga liikmesriigi kohta 
eraldi e-tervise tegevuskava rakendamist 
käsitlevaid eduaruandeid, kus oleks 
näidatud, kuidas seda vahendit on 
innovatiivselt kohandatud, eesmärgiga 
tagada kodanikele tõhus tervishoiusüsteem, 
ning kehtestama vastavalt tõhusad 
näitajaid, millega hinnatakse edusamme ja 
kavandatud meetmete mõju.

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Adam Bielan

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles avaldama iga 
liikmesriigi kohta eraldi e-tervise 
tegevuskava rakendamist käsitlevaid iga-
aastaseid eduaruandeid, kus oleks näidatud, 
kuidas seda vahendit on innovatiivselt 
kohandatud, eesmärgiga tagada kodanikele 
tõhus tervishoiusüsteem, ning kehtestama 
vastavalt tõhusad näitajaid, millega 
hinnatakse edusamme ja kavandatud 
meetmete mõju.

7. kutsub komisjoni üles avaldama iga 
liikmesriigi kohta eraldi e-tervise 
tegevuskava rakendamist käsitlevaid iga-
aastaseid eduaruandeid, kus oleks näidatud, 
kuidas seda vahendit on innovatiivselt 
kohandatud, eesmärgiga tagada kodanikele 
kvaliteetne ja tõhus tervishoiusüsteem, 
ning kehtestama vastavalt tõhusad 
näitajaid, millega hinnatakse edasiminekut
ja kavandatud meetmete mõju.

Or. pl

Muudatusettepanek 28
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles avaldama iga 
liikmesriigi kohta eraldi e-tervise 
tegevuskava rakendamist käsitlevaid iga-
aastaseid eduaruandeid, kus oleks näidatud, 
kuidas seda vahendit on innovatiivselt 
kohandatud, eesmärgiga tagada kodanikele 
tõhus tervishoiusüsteem, ning kehtestama 
vastavalt tõhusad näitajaid, millega 
hinnatakse edusamme ja kavandatud 
meetmete mõju.

7. kutsub komisjoni üles avaldama iga 
liikmesriigi kohta eraldi e-tervise 
tegevuskava rakendamist käsitlevaid iga-
aastaseid eduaruandeid, kus oleks näidatud, 
kuidas seda vahendit on innovatiivselt 
kohandatud, eesmärgiga tagada kodanikele 
tõhus tervishoiusüsteem, ning kehtestama 
riigi ja ELi tasandil vastavad tõhusad 
näitajaid, millega hinnatakse edusamme ja 
kavandatud meetmete mõju, pöörates 
erilist tähelepanu võimalikule 
diskrimineerimisele või ebavõrdsele 
juurdepääsule, mis võivad mõjutada 
tarbijaid ja patsiente.

Or. en


