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Pakeitimas 1
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina e. sveikatos veiksmų 
planą 2014–2020 metams, kuris patikslina 
ankstesnį veiksmų planą įgyvendinant 
tolesnius veiksmus, ypač gerinant 
galimybes naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis ir didinant Europos piliečių 
lygybės užtikrinimą;

1. palankiai vertina e. sveikatos veiksmų 
planą 2014–2020 metams, kuris patikslina 
2004 m. priimtą e. sveikatos veiksmų 
planą įgyvendinant tolesnius veiksmus, 
ypač gerinant galimybes naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis ir didinant Europos 
piliečių lygybės užtikrinimą;

Or. en

Pakeitimas 2
Constance Le Grip

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina e. sveikatos veiksmų 
planą 2014–2020 metams, kuris patikslina 
ankstesnį veiksmų planą įgyvendinant 
tolesnius veiksmus, ypač gerinant 
galimybes naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis ir didinant Europos piliečių 
lygybės užtikrinimą;

1. palankiai vertina e. sveikatos veiksmų 
planą 2014–2020 metams, kuris patikslina 
ankstesnį veiksmų planą įgyvendinant 
tolesnius veiksmus, ypač gerinant 
galimybes naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, mažinant su sveikatos 
priežiūra susijusias išlaidas ir didinant 
Europos piliečių lygybės užtikrinimą;

Or. fr

Pakeitimas 3
Sirpa Pietikäinen
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. suvokia didėjančias asmeninės 
sveikatos priežiūros sistemos galimybes 
kaip vieną svarbiausių e. sveikatos 
galimybių – medicininius įrašus apie 
pacientus galima automatiškai kaupti 
elektronine forma, jie nepriklauso nuo 
paciento buvimo vietos ir yra prieinami tik 
pačiam pacientui su jam asmeniškai 
paskirtu kodu;

Or. en

Pakeitimas 4
Sirpa Pietikäinen

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. palankiai vertina Komisijos ketinimus 
siūlyti iki 2015 m sukurti e. sveikatos 
sąveikumo sistemą ir mano, kad tai yra 
labai svarbus žingsnis siekiant suteikti 
pacientams daugiau teisių e. sveikatos 
srityje; mano, jog svarbu, kad pagal šią 
sistemą būtų kuriamas standartizuotas 
ataskaitų teikimas, susijęs su 
medicininiais įrašais, taip pat remiamas 
medicininių prietaisų, kuriuose galima 
laikyti automatinius elektroninius 
medicininius įrašus, tobulinimas; 

Or. en

Pakeitimas 5
Sirpa Pietikäinen
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Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pabrėžia, kad reikia remti plačią 
e. sveikatos sąvoką, įskaitant visas 
suinteresuotąsias šalis, kaip antai 
gydytojus, specialistus, pacientus, 
vaistines, slaugytojus ir kitus sveikatos 
apsaugos specialistus;

Or. en

Pakeitimas 6
Sirpa Pietikäinen

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad ateityje ES lygmeniu 
gerinant e. sveikatą reikia įtraukti kuo 
daugiau pacientų ir pacientų 
organizacijų, atsižvelgiant į tai, kad 
pacientams turėtų būti suteikta galimybė 
susipažinti su informacija apie jų 
sveikatą, ja naudotis ir konsultuotis su ja 
susijusiais klausimais;

Or. en

Pakeitimas 7
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. apgailestauja, kad patikslinus 
biudžetus labai sumažintos sveikatos 
priežiūrai skiriamos lėšos, taip pat 
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sumažėjo sveikatos priežiūros sektoriaus 
darbuotojų, o sveikatos priežiūros 
sistemos poreikiai didėja ir daugėja 
atvejų, kai dėl krizės patiriamos 
patologijos;

Or. es

Pakeitimas 8
Sirpa Pietikäinen

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina Komisiją taip pat imtis aiškaus 
vaidmens siekiant suburti skirtingas 
suinteresuotąsias šalis, kurios galėtų 
dalytis geriausia patirtimi; ragina 
Komisiją skirti ypatingą dėmesį savo 
pagrindiniam vaidmeniui remiant 
dalijimąsi geriausia patirtimi, susijusia su 
retomis ligomis;

Or. en

Pakeitimas 9
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ne visi piliečiai ir 
sveikatos priežiūros specialistai turi 
galimybę naudotis kompiuterine įranga ar 
turi reikiamų įgūdžių, kad pagalba ir 
mokymas jiems turėtų būti tinkamai 
pritaikyti visoje Sąjungoje ir kad jiems 
būtų padedama ugdyti skaitmeninius 
gebėjimus ir tokiu būdu visapusiškai 
išnaudoti e. sveikatos priežiūros paslaugų 

3. pabrėžia, kad ne visi piliečiai ir 
sveikatos priežiūros specialistai turi 
galimybę naudotis kompiuterine įranga ar 
turi reikiamų įgūdžių, kad pagalba ir 
mokymas jiems turėtų būti tinkamai 
pritaikyti visoje Sąjungoje ir kad jiems
būtų padedama ugdyti skaitmeninius 
gebėjimus ir tokiu būdu visapusiškai 
išnaudoti e. sveikatos priežiūros paslaugų 
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naudą nedidinant socialinių ar teritorinių 
skirtumų;

naudą nedidinant socialinių ar teritorinių 
skirtumų; pabrėžia, kad į sveikatos 
priežiūros specialistų mokymo programas 
būtina įtraukti mokymą apie skaitmeninę 
sveikatos priežiūrą;

Or. es

Pakeitimas 10
Sirpa Pietikäinen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ne visi piliečiai ir 
sveikatos priežiūros specialistai turi 
galimybę naudotis kompiuterine įranga ar 
turi reikiamų įgūdžių, kad pagalba ir 
mokymas jiems turėtų būti tinkamai 
pritaikyti visoje Sąjungoje ir kad jiems 
būtų padedama ugdyti skaitmeninius 
gebėjimus ir tokiu būdu visapusiškai 
išnaudoti e. sveikatos priežiūros paslaugų 
naudą nedidinant socialinių ar teritorinių 
skirtumų;

3. pabrėžia, kad ne visi piliečiai ir 
sveikatos priežiūros specialistai turi 
galimybę naudotis kompiuterine įranga ar 
turi reikiamų įgūdžių, kad pagalba ir 
mokymas jiems turėtų būti tinkamai 
pritaikyti visoje Sąjungoje ir kad jiems 
būtų padedama ugdyti skaitmeninius 
gebėjimus ir tokiu būdu visapusiškai 
išnaudoti e. sveikatos priežiūros paslaugų 
naudą nedidinant socialinių ar teritorinių 
skirtumų; taip pat pabrėžia, kad reikia 
kurti visiems prieinamas sistemas, 
atsižvelgiant į intuityviosios sąsajos tikslą; 
pabrėžia, kad reikia išlaikyti vienodas 
galimybes naudotis įprastomis sveikatos 
apsaugos paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 11
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ne visi piliečiai ir 3. pabrėžia, kad reikia visoje Sąjungoje 
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sveikatos priežiūros specialistai turi 
galimybę naudotis kompiuterine įranga ar 
turi reikiamų įgūdžių, kad pagalba ir 
mokymas jiems turėtų būti tinkamai 
pritaikyti visoje Sąjungoje ir kad jiems 
būtų padedama ugdyti skaitmeninius 
gebėjimus ir tokiu būdu visapusiškai 
išnaudoti e. sveikatos priežiūros paslaugų 
naudą nedidinant socialinių ar teritorinių 
skirtumų;

tinkamai pritaikytos pagalbos ir mokymo, 
siekiant visapusiškai išnaudoti e. sveikatos 
paslaugų teikiamą naudą ir nedidinti 
socialinių ar teritorinių skirtumų. Tokia 
pagalba ir mokymu reikėtų sutelkti dėmesį 
į:

1)mokymą naudotis IT įrankiais, 
sveikatos apsaugos specialistams būtinų 
įgūdžių atnaujinimą;
2) IT raštingumą ir pacientų 
informuotumą apie e. sveikatos paslaugas 
nacionaliniu ir tarpvalstybiniu 
lygmenimis, ypač pabrėžiant socialinius ir 
teritorinius skirtumus;

Or. en

Pakeitimas 12
Adam Bielan

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ne visi piliečiai ir 
sveikatos priežiūros specialistai turi 
galimybę naudotis kompiuterine įranga ar 
turi reikiamų įgūdžių, kad pagalba ir 
mokymas jiems turėtų būti tinkamai 
pritaikyti visoje Sąjungoje ir kad jiems 
būtų padedama ugdyti skaitmeninius 
gebėjimus ir tokiu būdu visapusiškai 
išnaudoti e. sveikatos priežiūros paslaugų 
naudą nedidinant socialinių ar teritorinių 
skirtumų;

3. pabrėžia, kad ne visi piliečiai ir 
sveikatos priežiūros specialistai turi 
galimybę naudotis kompiuterine įranga ar 
turi reikiamų įgūdžių, kad pagalba, 
informacija ir mokymas jiems turėtų būti 
tinkamai pritaikyti visoje Sąjungoje ir kad 
jiems būtų padedama ugdyti skaitmeninius 
gebėjimus ir tokiu būdu visapusiškai 
išnaudoti e. sveikatos priežiūros paslaugų 
naudą nedidinant socialinių ar teritorinių 
skirtumų;

Or. pl
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Pakeitimas 13
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. yra įsitikinęs, kad pacientų 
raštingumas sveikatos apsaugos srityje, 
skatinantis juos stebėti ir vertinti savo 
sveikatą, suprasti ir tikrinti savo sveikatos 
duomenis ir šalinti esamus nelygiaverčius 
specialisto ir paciento santykius yra 
esminis veiksnys, kurio reikia siekiant 
pagerinti sveikatos apsaugos paslaugų 
kokybę, didinti sveikatos apsaugos 
institucijų veiklos skaidrumą, kovoti su 
korupcija ir užtikrinti, kad pacientai leistų 
panaudoti jų duomenis naujoms žinioms 
kurti;

Or. en

Pakeitimas 14
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. yra įsitikinęs, kad pacientų 
raštingumas sveikatos apsaugos srityje, 
skatinantis juos stebėti ir vertinti savo 
sveikatą, suprasti ir tikrinti savo sveikatos 
duomenis ir šalinti esamus nelygiaverčius 
specialisto ir paciento santykius yra 
esminis veiksnys, kurio reikia siekiant 
pagerinti sveikatos apsaugos paslaugų 
kokybę, didinti sveikatos apsaugos 
institucijų veiklos skaidrumą, kovoti su 
korupcija ir užtikrinti, kad pacientai leistų 
panaudoti jų duomenis naujoms žinioms 
kurti;
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Or. en

Pakeitimas 15
Sirpa Pietikäinen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad būtina garantuoti tinkamą 
paramą MVĮ, kad būtų užtikrintos 
vienodos veiklos sąlygos e. sveikatos 
sektoriuje, ir pagerinti MVĮ prieigą prie 
rinkos šioje srityje;

4. pabrėžia, kad būtina garantuoti tinkamą 
paramą MVĮ, kad būtų užtikrintos 
vienodos veiklos sąlygos e. sveikatos 
sektoriuje, ir pagerinti MVĮ prieigą prie 
rinkos šioje srityje; pabrėžia tai, kad 
e. sveikatos srities naujovėmis kuriamos 
verslo galimybės ir prisidedama prie 
būsimo augimo;

Or. en

Pakeitimas 16
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad būtina garantuoti tinkamą 
paramą MVĮ, kad būtų užtikrintos 
vienodos veiklos sąlygos e. sveikatos 
sektoriuje, ir pagerinti MVĮ prieigą prie 
rinkos šioje srityje;

4. pabrėžia, kad būtina garantuoti tinkamą 
paramą MVĮ, kad būtų užtikrintos 
vienodos veiklos sąlygos e. sveikatos 
sektoriuje, ir pagerinti MVĮ prieigą prie 
rinkos šioje srityje, ypač sukuriant MVĮ 
skirtus konkrečius išteklius ir mokslinių 
tyrimų duomenų bazę;

Or. en

Pakeitimas 17
Antonyia Parvanova
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad reikia būsimo 
e. sveikatos veiksmų plano, siekiant 
užtikrinti šiuos pagrindinius principus:
– su sveikatos apsauga susijusių išlaidų 
optimizavimą per ekonominę krizę;
– rinkos plėtros priemonių ir sprendimų 
stiprinimą ir skatinimą;
– sveikatos apsaugos ir ligoninių 
informacinių sistemų sąveikumo 
užtikrinimą. 

Or. en

Pakeitimas 18
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad svarbu išlaikyti žmogiškąjį 
sveikatos priežiūros aspektą, ypač dėl 
senėjančios visuomenės ir dėl to, kad vis 
sunkiau atskirti medicinines paslaugas nuo 
socialinių;

5. pabrėžia, kad svarbu išlaikyti žmogiškąjį 
ir į pacientą orientuotą sveikatos 
priežiūros aspektą, ypač dėl senėjančios 
visuomenės ir dėl to, kad vis sunkiau 
atskirti medicinines paslaugas nuo 
socialinių;

Or. en

Pakeitimas 19
Adam Bielan

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad svarbu išlaikyti žmogiškąjį 
sveikatos priežiūros aspektą, ypač dėl 
senėjančios visuomenės ir dėl to, kad vis 
sunkiau atskirti medicinines paslaugas nuo 
socialinių;

5. ragina valstybes nares įtraukti 
e. sveikatos paslaugas į veikiančias 
medicinos sistemas; pabrėžia, kad svarbu 
išlaikyti žmogiškąjį sveikatos priežiūros 
aspektą, ypač dėl senėjančios visuomenės, 
nes dėl to vis sunkiau atskirti medicinines 
paslaugas nuo socialinių;

Or. pl

Pakeitimas 20
Sirpa Pietikäinen

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad piliečių pasitikėjimas yra 
labai svarbus tiek vidaus, tiek 
tarpvalstybinių e. sveikatos priežiūros 
paslaugų atveju; pabrėžia būtinybę laikytis 
asmens duomenų apsaugos taisyklių, 
kadangi tai svarbiausia piliečių apsaugos, 
pacientų pasitikėjimo e. sveikatos 
priežiūros paslaugomis, tinkamo 
funkcionavimo ir didesnio elektroninių 
ryšių sveikatos sektoriuje naudojimo 
sąlyga;

6. pabrėžia, kad piliečių pasitikėjimas yra 
labai svarbus tiek vidaus, tiek 
tarpvalstybinių e. sveikatos priežiūros 
paslaugų atveju; pabrėžia būtinybę laikytis 
asmens duomenų apsaugos taisyklių, 
kadangi tai svarbiausia piliečių apsaugos, 
pacientų pasitikėjimo e. sveikatos 
priežiūros paslaugomis, tinkamo 
funkcionavimo ir didesnio elektroninių 
ryšių sveikatos sektoriuje naudojimo 
sąlyga; skatina kurti duomenų apsaugos 
priemones, siekiant užtikrinti griežtą
asmenų apsaugą, tačiau taip, kad nebūtų 
kliudoma būsimiems su sveikata 
susijusiems moksliniams tyrimams;

Or. en

Pakeitimas 21
Antonyia Parvanova
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad piliečių pasitikėjimas yra 
labai svarbus tiek vidaus, tiek 
tarpvalstybinių e. sveikatos priežiūros 
paslaugų atveju; pabrėžia būtinybę laikytis 
asmens duomenų apsaugos taisyklių, 
kadangi tai svarbiausia piliečių apsaugos, 
pacientų pasitikėjimo e. sveikatos 
priežiūros paslaugomis, tinkamo 
funkcionavimo ir didesnio elektroninių 
ryšių sveikatos sektoriuje naudojimo 
sąlyga;

6. pabrėžia, kad piliečių pasitikėjimas yra 
labai svarbus tiek vidaus, tiek 
tarpvalstybinių e. sveikatos priežiūros 
paslaugų atveju; pabrėžia būtinybę laikytis 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos 
taisyklių, kadangi tai svarbiausia piliečių 
apsaugos, pacientų pasitikėjimo 
e. sveikatos priežiūros paslaugomis, 
tinkamo funkcionavimo ir didesnio saugių, 
patikimų ir sąveikių elektroninių ryšių, 
pvz., debesijos kompiuterijos, sveikatos 
apsaugos sektoriuje naudojimo sąlyga;

Or. en

Pakeitimas 22
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad piliečių pasitikėjimas yra 
labai svarbus tiek vidaus, tiek 
tarpvalstybinių e. sveikatos priežiūros 
paslaugų atveju; pabrėžia būtinybę laikytis 
asmens duomenų apsaugos taisyklių,
kadangi tai svarbiausia piliečių apsaugos, 
pacientų pasitikėjimo e. sveikatos 
priežiūros paslaugomis, tinkamo 
funkcionavimo ir didesnio elektroninių 
ryšių sveikatos sektoriuje naudojimo 
sąlyga;

6. ragina valstybes nares ir Komisiją imtis 
neatidėliotinų veiksmų sukurti nuoseklų 
teisinį pagrindą, pagal kurį būtų 
tvarkomos skirtingos sveikatos duomenų 
rūšys ir reguliuojamas jų naudojimas; 
staigi socialinių tinklų sėkmė rodo, kad 
asmenys noriai dalijasi asmenine 
informacija ir ne visada žino apie savo 
sprendimų padarinius, nes naujų 
duomenis kaupiančių programų ir 
priemonių nuostatas ir sąlygas, dažnai be 
tinkamos prevencijos ir apsaugos, nustato 
paslaugos teikėjai; pabrėžia, kad piliečių 
pasitikėjimas yra labai svarbus tiek vidaus, 
tiek tarpvalstybinių e. sveikatos priežiūros 
paslaugų atveju; pabrėžia būtinybę laikytis 
asmens duomenų apsaugos taisyklių, 
kadangi tai svarbiausia piliečių apsaugos, 
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pacientų pasitikėjimo e. sveikatos 
priežiūros paslaugomis, tinkamo 
funkcionavimo ir didesnio elektroninių 
ryšių sveikatos sektoriuje naudojimo 
sąlyga; konfidencialius duomenis, visų 
pirma medicininius duomenis, privaloma 
apsaugoti nuo kompiuterinių įsilaužimų, 
informacijos nutekėjimo, privatumo 
taisyklių pažeidimo ir kitų 
piktnaudžiavimo jais formų;

Or. en

Pakeitimas 23
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad piliečių pasitikėjimas yra 
labai svarbus tiek vidaus, tiek 
tarpvalstybinių e. sveikatos priežiūros 
paslaugų atveju; pabrėžia būtinybę laikytis 
asmens duomenų apsaugos taisyklių, 
kadangi tai svarbiausia piliečių apsaugos, 
pacientų pasitikėjimo e. sveikatos 
priežiūros paslaugomis, tinkamo 
funkcionavimo ir didesnio elektroninių 
ryšių sveikatos sektoriuje naudojimo 
sąlyga;

6. ragina valstybes nares ir Komisiją imtis 
neatidėliotinų veiksmų sukurti nuoseklų 
teisinį pagrindą, pagal kurį būtų 
tvarkomos skirtingos sveikatos duomenų 
rūšys ir reguliuojamas jų naudojimas; 
staigi socialinių tinklų sėkmė rodo, kad 
asmenys noriai dalijasi asmenine 
informacija ir ne visada žino apie savo 
sprendimų padarinius, nes naujų 
duomenis kaupiančių programų ir 
priemonių nuostatas ir sąlygas, dažnai be 
tinkamos prevencijos ir apsaugos, nustato 
paslaugos teikėjai; pabrėžia, kad piliečių 
pasitikėjimas yra labai svarbus tiek vidaus, 
tiek tarpvalstybinių e. sveikatos priežiūros 
paslaugų atveju; pabrėžia būtinybę laikytis 
asmens duomenų apsaugos taisyklių, 
kadangi tai svarbiausia piliečių apsaugos, 
pacientų pasitikėjimo e. sveikatos 
priežiūros paslaugomis, tinkamo 
funkcionavimo ir didesnio elektroninių 
ryšių sveikatos sektoriuje naudojimo 
sąlyga; konfidencialius duomenis, visų 
pirma medicininius duomenis, privaloma 
apsaugoti nuo kompiuterinių įsilaužimų, 
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informacijos nutekėjimo, privatumo 
taisyklių pažeidimo ir kitų 
piktnaudžiavimo jais formų;

Or. en

Pakeitimas 24
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
toliau bendradarbiauti siekiant 
nacionaliniu ir tarpvalstybiniu 
lygmenimis užtikrinti sveikatos apsaugos 
specialistų patikimumą;

Or. en

Pakeitimas 25
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad svarbu stiprinti sveikatos 
priežiūros specialistų ir pacientų vaidmenį 
įgyvendinant E. sveikatos veiksmų planą, 
ir pasisako už tai, kad valstybės narės 
keistųsi praktinėmis žiniomis ir gerąja 
patirtimi;

Or. es

Pakeitimas 26
Sirpa Pietikäinen
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Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją paskelbti metinę
pažangos apžvalgą, kurioje būtų 
supažindinama su e. sveikatos veiksmų 
plano įgyvendinimo pažanga atskirose 
valstybėse narėse, parodoma, kaip ši 
priemonė buvo novatoriškai modifikuota 
siekiant teikti piliečiams veiksmingą 
sveikatos priežiūros sistemą, ir atitinkamai 
nustatyti veiksmingi planuotų veiksmų 
sėkmės ir poveikio rodikliai.

7. ragina Komisiją kas dvejus metus 
skelbti metinę pažangos apžvalgą, kurioje 
būtų supažindinama su e. sveikatos 
veiksmų plano įgyvendinimo pažanga 
atskirose valstybėse narėse, parodoma, 
kaip ši priemonė buvo novatoriškai 
modifikuota siekiant teikti piliečiams 
veiksmingą sveikatos priežiūros sistemą, ir 
atitinkamai nustatyti veiksmingi planuotų 
veiksmų sėkmės ir poveikio rodikliai.

Or. en

Pakeitimas 27
Adam Bielan

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją paskelbti metinę 
pažangos apžvalgą, kurioje būtų 
supažindinama su e. sveikatos veiksmų 
plano įgyvendinimo pažanga atskirose 
valstybėse narėse, parodoma, kaip ši 
priemonė buvo novatoriškai modifikuota 
siekiant teikti piliečiams veiksmingą 
sveikatos priežiūros sistemą, ir atitinkamai 
nustatyti veiksmingi planuotų veiksmų 
sėkmės ir poveikio rodikliai.

7. ragina Komisiją paskelbti metinę 
pažangos apžvalgą, kurioje būtų 
supažindinama su e. sveikatos veiksmų 
plano įgyvendinimo pažanga atskirose 
valstybėse narėse, parodoma, kaip ši 
priemonė buvo novatoriškai modifikuota 
siekiant teikti piliečiams aukštos kokybės 
veiksmingą sveikatos priežiūros sistemą, ir 
atitinkamai nustatyti veiksmingi planuotų 
veiksmų pažangos ir poveikio rodikliai.

Or. pl

Pakeitimas 28
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją paskelbti metinę 
pažangos apžvalgą, kurioje būtų 
supažindinama su e. sveikatos veiksmų 
plano įgyvendinimo pažanga atskirose 
valstybėse narėse, parodoma, kaip ši 
priemonė buvo novatoriškai modifikuota 
siekiant teikti piliečiams veiksmingą 
sveikatos priežiūros sistemą, ir atitinkamai 
nustatyti veiksmingi planuotų veiksmų 
sėkmės ir poveikio rodikliai.

7. ragina Komisiją paskelbti metinę 
pažangos apžvalgą, kurioje būtų 
supažindinama su e. sveikatos veiksmų 
plano įgyvendinimo pažanga atskirose 
valstybėse narėse, parodoma, kaip ši 
priemonė buvo novatoriškai modifikuota 
siekiant teikti piliečiams veiksmingą 
sveikatos priežiūros sistemą, ir atitinkamai 
nacionaliniu ir ES lygmenimis nustatyti 
veiksmingi planuotų veiksmų sėkmės ir 
poveikio rodikliai, kuriais ypatingas 
dėmesys skiriamas galimai su vartotojais 
ir pacientais susijusiai diskriminacijai ar 
nevienodomis galimybėmis pasinaudoti 
sistema.

Or. en


