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Grozījums Nr. 1
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē šo E-veselības rīcības 
plānu 2012.–2020. gadam, kas atjaunina 
iepriekšējo rīcības plānu, ieviešot papildu 
darbības, jo īpaši attiecībā uz piekļuves 
uzlabošanu veselības aprūpes 
pakalpojumiem, un nodrošinot lielāku 
Eiropas iedzīvotāju vienlīdzību;

1. atzinīgi vērtē šo E-veselības rīcības 
plānu 2012.–2020. gadam, kas atjaunina 
2014. gadā pieņemto E-veselības rīcības 
plānu, ieviešot papildu darbības, jo īpaši 
attiecībā uz piekļuves uzlabošanu veselības 
aprūpes pakalpojumiem, un nodrošinot 
lielāku Eiropas iedzīvotāju vienlīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē šo E-veselības rīcības 
plānu 2012.–2020. gadam, kas atjaunina 
iepriekšējo rīcības plānu, ieviešot papildu 
darbības, jo īpaši attiecībā uz piekļuves 
uzlabošanu veselības aprūpes 
pakalpojumiem, un nodrošinot lielāku 
Eiropas iedzīvotāju vienlīdzību;

1. atzinīgi vērtē šo E-veselības rīcības 
plānu 2012.–2020. gadam, kas atjaunina 
iepriekšējo rīcības plānu, ieviešot papildu 
darbības, jo īpaši attiecībā uz piekļuves 
uzlabošanu veselības aprūpes
pakalpojumiem, samazinot veselības 
aizsardzības izmaksas un nodrošinot 
lielāku Eiropas iedzīvotāju vienlīdzību;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka arvien pieaugošās iespējas 
īstenot personalizētu veselības aprūpi ir 
viena no vissvarīgākajām iespējam, ko 
piedāvā E-veselība; tā kā pacienta 
medicīniskos datus var automātiski 
noglabāt elektroniskā veidā neatkarīgi no 
pacienta atrašanās vietas un tiem pacients 
var piekļūt, izmantojot personalizētu ID;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atzinīgi vērtē Komisijas ieceri līdz 
2015. gadam ierosināt E-veselības 
sadarbspējas sistēmu un uzskata to par 
ļoti nozīmīgu soli, veicinot pacienta 
līdzdalību E-veselībā; uzskata, ka ir 
svarīgi šajā sistēmā izveidot arī ziņojumu 
standartizētu sagatavošanu, iekļaujot tos 
medicīniskajos datos, kā arī sniegt 
atbalstu tādu medicīnas ierīču izstrādei, 
kurās tiktu veikta automātiska 
medicīnisko datu saglabāšana 
elektroniskā veidā; 

Or. en

Grozījums Nr. 5
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.c uzsver nepieciešamību atbalstīt plašu 
E-veselības koncepciju, iesaistot visas 
ieinteresētās personas, piemēram, ārstus, 
speciālistus, pacientus, farmaceitus, 
medmāsas un citus veselības aprūpes 
speciālistus;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a saskata nepieciešamību turpmāk E-
veselības izstrādē ES līmenī plaši iesaistīt 
pacientus un pacientu organizācijas, 
ņemot vērā to, ka pacientiem vajadzētu 
būt iespējai skatīt un izmantot informāciju 
par savu veselību;

Or. en

Grozījums Nr. 7
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a pauž nožēlu par to, ka budžeta 
koriģēšanas rezultātā ir būtiski samazināti 
veselības aizsardzībai atvēlētie līdzekļi, 
tostarp samazināts veselības aprūpes 
darbinieku skaits laikā, kad arvien pieaug 
pieprasījums pēc veselības aprūpes 
pakalpojumiem un palielinās ar krīzi 
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saistītu saslimšanas gadījumu skaits;

Or. es

Grozījums Nr. 8
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina Komisiju arī aktīvāk mudināt 
dažādas ieinteresētās personas 
apmainīties ar paraugpraksi; aicina 
Komisiju īpašu uzmanību pievērst tam, ka 
tai ir īpaša loma, atbalstot ar retām 
slimībām saistītas paraugprakses 
apmaiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. izsver, ka ne visiem iedzīvotājiem un 
praktizējošajiem ārstiem ir iespēja izmantot 
IT instrumentus, nedz arī viņiem ir 
nepieciešamās prasmes, un tādēļ šādām 
personām visā Savienības teritorijā būtu 
jāpiedāvā attiecīgi piemērota palīdzība un 
apmācība, lai palīdzētu viņiem attīstīt savas 
digitālās prasmes un tādējādi pilnībā 
izmantot E-veselības pakalpojumu sniegtās 
priekšrocības, vienlaikus nepadziļinot 
sociālo vai teritoriālo nevienlīdzību;

3. izsver, ka ne visiem iedzīvotājiem un 
praktizējošajiem ārstiem ir iespēja izmantot 
IT instrumentus, nedz arī viņiem ir 
nepieciešamās prasmes, un tādēļ šādām 
personām visā Savienības teritorijā būtu 
jāpiedāvā attiecīgi piemērota palīdzība un 
apmācība, lai palīdzētu viņiem attīstīt savas 
digitālās prasmes un tādējādi pilnībā 
izmantot E-veselības pakalpojumu sniegtās 
priekšrocības, vienlaikus nepadziļinot 
sociālo vai teritoriālo nevienlīdzību; uzsver 
nepieciešamību praktizējošo ārstu studiju 
programmā iekļaut apmācību par digitālo 
veselību;
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Or. es

Grozījums Nr. 10
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. izsver, ka ne visiem iedzīvotājiem un 
praktizējošajiem ārstiem ir iespēja izmantot 
IT instrumentus, nedz arī viņiem ir 
nepieciešamās prasmes, un tādēļ šādām 
personām visā Savienības teritorijā būtu 
jāpiedāvā attiecīgi piemērota palīdzība un 
apmācība, lai palīdzētu viņiem attīstīt savas 
digitālās prasmes un tādējādi pilnībā 
izmantot E-veselības pakalpojumu sniegtās 
priekšrocības, vienlaikus nepadziļinot 
sociālo vai teritoriālo nevienlīdzību;

3. izsver, ka ne visiem iedzīvotājiem un 
praktizējošajiem ārstiem ir iespēja izmantot 
IT instrumentus, nedz arī viņiem ir 
nepieciešamās prasmes, un tādēļ šādām 
personām visā Savienības teritorijā būtu 
jāpiedāvā attiecīgi piemērota palīdzība un 
apmācība, lai palīdzētu viņiem attīstīt savas 
digitālās prasmes un tādējādi pilnībā 
izmantot E-veselības pakalpojumu sniegtās 
priekšrocības, vienlaikus nepadziļinot 
sociālo vai teritoriālo nevienlīdzību; uzsver 
arī, ka ir jāizstrādā visiem pieejamas 
sistēmas, ņemot vērā mērķi nodrošināt
intuitīvu starpfāzi; uzsver, ka ir jāsaglabā 
arī vienlīdzīga iespēja izmantot 
tradicionālos veselības aprūpes 
pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. izsver, ka ne visiem iedzīvotājiem un 
praktizējošajiem ārstiem ir iespēja 
izmantot IT instrumentus, nedz arī viņiem 
ir nepieciešamās prasmes, un tādēļ šādām 
personām visā Savienības teritorijā būtu 
jāpiedāvā attiecīgi piemērota palīdzība un 

3. uzsver, ka visā Savienībā ir 
nepieciešama attiecīgi piemērota palīdzība 
un apmācība, lai pilnībā varētu izmantot E-
veselības pakalpojumu sniegtās 
priekšrocības, vienlaikus nepadziļinot 
sociālo vai teritoriālo nevienlīdzību. Šādai 
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apmācība, lai palīdzētu viņiem attīstīt 
savas digitālās prasmes un tādējādi
pilnībā izmantot E-veselības pakalpojumu 
sniegtās priekšrocības, vienlaikus 
nepadziļinot sociālo vai teritoriālo 
nevienlīdzību;

palīdzībai un apmācībai būtu 
jākoncentrējas uz:

1) apmācību IT rīku izmantošanā, 
veselības aprūpes speciālistiem 
nepieciešamo prasmju uzlabošanā;
2) pacientu IT prasmēm un izpratni par 
E-veselības pakalpojumiem valsts un 
pārrobežu līmenī, īpašu uzmanību 
pievēršot sociālajai un teritoriālajai 
nevienlīdzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Adam Bielan

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. izsver, ka ne visiem iedzīvotājiem un 
praktizējošajiem ārstiem ir iespēja izmantot 
IT instrumentus, nedz arī viņiem ir 
nepieciešamās prasmes, un tādēļ šādām 
personām visā Savienības teritorijā būtu 
jāpiedāvā attiecīgi piemērota palīdzība un 
apmācība, lai palīdzētu viņiem attīstīt savas 
digitālās prasmes un tādējādi pilnībā 
izmantot E-veselības pakalpojumu sniegtās 
priekšrocības, vienlaikus nepadziļinot 
sociālo vai teritoriālo nevienlīdzību;

3. izsver, ka ne visiem iedzīvotājiem un 
praktizējošajiem ārstiem ir iespēja izmantot 
IT instrumentus, nedz arī viņiem ir 
nepieciešamās prasmes, un tādēļ šādām 
personām visā Savienības teritorijā būtu 
jāpiedāvā attiecīgi piemērota palīdzība, 
informācija un apmācība, lai palīdzētu 
viņiem attīstīt savas digitālās prasmes un 
tādējādi pilnībā izmantot E-veselības 
pakalpojumu sniegtās priekšrocības, 
vienlaikus nepadziļinot sociālo vai 
teritoriālo nevienlīdzību;

Or. pl

Grozījums Nr. 13
Juozas Imbrasas
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Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a ir pārliecināts, ka pacientu zināšanas 
veselības jomā, kas ļauj viņiem uzraudzīt 
savu veselību un noteikt tās stāvokli, 
saprast un kontrolēt ar savu veselību 
saistītos datus, un speciālistu — pacientu 
nevienlīdzīgo attiecību novēršana ir 
izšķirošs faktors, lai uzlabotu veselības 
aprūpes pakalpojumu kvalitāti, 
palielinātu veselības aprūpes iestāžu 
pārredzamību, novērstu korupciju un 
nodrošinātu, ka pacienti ļauj atkārtoti 
izmantot savus datus jaunu zināšanu 
radīšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a ir pārliecināts, ka pacientu zināšanas 
veselības jomā, kas ļauj viņiem uzraudzīt 
savu veselību un noteikt tās stāvokli, 
saprast un kontrolēt ar savu veselību 
saistītos datus, un speciālistu —pacientu 
nevienlīdzīgo attiecību novēršana ir 
izšķirošs faktors, lai uzlabotu veselības 
aprūpes pakalpojumus, palielinātu 
veselības aprūpes iestāžu pārredzamību, 
novērstu korupciju un nodrošinātu, ka 
pacienti ļauj atkārtoti izmantot savus 
datus, lai radītu jaunas zināšanas;

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver nepieciešamību garantēt 
pienācīgu atbalstu MVU, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus E-
veselības nozarē un veicinātu MVU pieeju 
tirgum šajā nozarē;

4. uzsver nepieciešamību garantēt 
pienācīgu atbalstu MVU, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus E-
veselības nozarē un veicinātu MVU pieeju 
tirgum šajā nozarē; uzsver, ka inovācijas 
E-veselības nozarē rada jaunas iespējas 
uzņēmējdarbībai un stimulē turpmāko 
izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver nepieciešamību garantēt 
pienācīgu atbalstu MVU, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus E-
veselības nozarē un veicinātu MVU pieeju 
tirgum šajā nozarē;

4. uzsver nepieciešamību garantēt 
pienācīgu atbalstu MVU, lai nodrošinātu 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus E-
veselības nozarē un veicinātu MVU pieeju 
tirgum šajā nozarē, jo īpaši izveidojot īpašu 
MVU paredzētu resursu un pētniecības 
datubāzi;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, ka turpmākajā E-veselības 
rīcības plānā ir jāgarantē šādi 
pamatprincipi:
– veselības aprūpes izdevumu optimizācija 
ekonomikas krīzes laikā;
– tirgus attīstībai nepieciešamo 
lietojumprogrammu un risinājumu 
uzlabošana un popularizēšana;
– veselības aprūpes un slimnīcu 
informācijas sistēmu sadarbspējas 
nodrošināšana. 

Or. en

Grozījums Nr. 18
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik svarīgi ir saglabāt veselības 
aprūpes cilvēcisko dimensiju, jo īpaši 
saistībā ar sabiedrības novecošanos un no 
tās izrietošo biežo problēmu nošķirt 
medicīnisko palīdzību no sociālās;

5. uzsver, cik svarīgi ir saglabāt veselības 
aprūpes cilvēcisko un uz pacientu vērsto
dimensiju, jo īpaši saistībā ar sabiedrības 
novecošanos un no tās izrietošo biežo 
problēmu nošķirt medicīnisko palīdzību no 
sociālās;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Adam Bielan

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik svarīgi ir saglabāt veselības 5. aicina dalībvalstis pastāvošajās 
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aprūpes cilvēcisko dimensiju, jo īpaši 
saistībā ar sabiedrības novecošanos un no 
tās izrietošo biežo problēmu nošķirt 
medicīnisko palīdzību no sociālās;

medicīnas sistēmās ņemt vērā E-veselības 
pakalpojumus; uzsver, cik svarīgi ir 
saglabāt veselības aprūpes cilvēcisko 
dimensiju, jo īpaši saistībā ar sabiedrības 
novecošanos un no tās izrietošo biežo 
problēmu nošķirt medicīnisko palīdzību no 
sociālās;

Or. pl

Grozījums Nr. 20
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka iedzīvotāju uzticība ir ļoti 
svarīga gan iekšzemes, gan pārrobežu E–
veselības pakalpojumiem; uzsver 
nepieciešamību ievērot noteikumus par 
personas datu aizsardzību, jo tas ir būtisks 
priekšnoteikums iedzīvotāju aizsardzībai, 
pacientu uzticībai E–veselības 
pakalpojumiem un pareizai un plašākai 
elektroniskās saziņas izmantošanai 
veselības aprūpes sektorā;

6. uzsver, ka iedzīvotāju uzticība ir ļoti 
svarīga gan iekšzemes, gan pārrobežu E–
veselības pakalpojumiem; uzsver 
nepieciešamību ievērot noteikumus par 
personas datu aizsardzību, jo tas ir būtisks 
priekšnoteikums iedzīvotāju aizsardzībai, 
pacientu uzticībai E–veselības 
pakalpojumiem un pareizai un plašākai 
elektroniskās saziņas izmantošanai 
veselības aprūpes sektorā; uzsver, ka datu 
aizsardzības pasākumu izstrādē 
jānodrošina stingra individuālā 
aizsardzība, tomēr tāda veidā, kas nekavē 
turpmākos pētījumus veselības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka iedzīvotāju uzticība ir ļoti 6. uzsver, ka iedzīvotāju uzticība ir ļoti 
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svarīga gan iekšzemes, gan pārrobežu E–
veselības pakalpojumiem; uzsver 
nepieciešamību ievērot noteikumus par 
personas datu aizsardzību, jo tas ir būtisks 
priekšnoteikums iedzīvotāju aizsardzībai, 
pacientu uzticībai E–veselības 
pakalpojumiem un pareizai un plašākai
elektroniskās saziņas izmantošanai 
veselības aprūpes sektorā;

svarīga gan iekšzemes, gan pārrobežu E–
veselības pakalpojumiem; uzsver 
nepieciešamību ievērot noteikumus par
privātumu un personas datu aizsardzību, jo 
tas ir būtisks priekšnoteikums iedzīvotāju 
aizsardzībai, pacientu uzticībai E–veselības 
pakalpojumiem un drošai, nodrošinātai un 
sadarbspējīgai elektroniskās saziņas
plašākai izmantošanai un datu glabāšanas 
sistēmām, piemēram, mākoņdatošanai,
veselības aprūpes sektorā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka iedzīvotāju uzticība ir ļoti 
svarīga gan iekšzemes, gan pārrobežu E–
veselības pakalpojumiem; uzsver 
nepieciešamību ievērot noteikumus par 
personas datu aizsardzību, jo tas ir būtisks 
priekšnoteikums iedzīvotāju aizsardzībai, 
pacientu uzticībai E–veselības 
pakalpojumiem un pareizai un plašākai 
elektroniskās saziņas izmantošanai 
veselības aprūpes sektorā;

6. aicina dalībvalstis un Komisiju 
steidzami rīkoties, lai izveidotu saskaņotu 
tiesisko regulējumu dažāda tipa veselības 
datu pārvaldīšanai un izmantošanai; 
straujš sociālo tīklu instrumentu 
popularitātes pieaugums liecina par to, ka 
cilvēki grib apmainīties ar personisku 
informāciju un ne vienmēr apzinās savu 
lēmumu sekas, jo šo jauno 
lietojumprogrammu noteikumus un 
nosacījumus nosaka pakalpojumu 
sniedzēji, bieži vien bez atbilstīgiem 
aizsardzības pasākumiem un aizsardzības; 
uzsver, ka iedzīvotāju uzticība ir ļoti 
svarīga gan iekšzemes, gan pārrobežu E–
veselības pakalpojumiem; uzsver 
nepieciešamību ievērot noteikumus par 
personas datu aizsardzību, jo tas ir būtisks 
priekšnoteikums iedzīvotāju aizsardzībai, 
pacientu uzticībai E–veselības 
pakalpojumiem un pareizai un plašākai 
elektroniskās saziņas izmantošanai 
veselības aprūpes sektorā; jutīgi dati, jo 
īpaši medicīniskie dati ir jāaizsargā no 
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nelikumīgas piekļūšanas, datu noplūdes, 
privātuma noteikumu pārkāpumiem un 
citiem ļaunprātīgas izmantošanas 
veidiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 23
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka iedzīvotāju uzticība ir ļoti 
svarīga gan iekšzemes, gan pārrobežu E–
veselības pakalpojumiem; uzsver 
nepieciešamību ievērot noteikumus par 
personas datu aizsardzību, jo tas ir būtisks 
priekšnoteikums iedzīvotāju aizsardzībai, 
pacientu uzticībai E–veselības 
pakalpojumiem un pareizai un plašākai 
elektroniskās saziņas izmantošanai 
veselības aprūpes sektorā;

6. aicina dalībvalstis un Komisiju 
steidzami rīkoties, lai izveidotu saskaņotu 
tiesisko regulējumu dažāda tipa veselības 
datu pārvaldīšanai un izmantošanai; 
straujš sociālo tīklu instrumentu 
popularitātes pieaugums liecina par to, ka 
cilvēki grib apmainīties ar personisku 
informāciju un ne vienmēr apzinās savu 
lēmumu sekas, jo šo jauno 
lietojumprogrammu noteikumus un 
nosacījumus nosaka pakalpojumu 
sniedzēji, bieži vien bez atbilstīgiem 
aizsardzības pasākumiem un aizsardzības; 
uzsver, ka iedzīvotāju uzticība ir ļoti 
svarīga gan iekšzemes, gan pārrobežu E–
veselības pakalpojumiem; uzsver 
nepieciešamību ievērot noteikumus par 
personas datu aizsardzību, jo tas ir būtisks
priekšnoteikums iedzīvotāju aizsardzībai, 
pacientu uzticībai E–veselības 
pakalpojumiem un pareizai un plašākai 
elektroniskās saziņas izmantošanai 
veselības aprūpes sektorā; jutīgi dati, jo 
īpaši medicīniskie dati ir jāaizsargā no 
hakeriem, datu noplūdes, privātuma 
noteikumu pārkāpumiem un citiem 
ļaunprātīgas izmantošanas veidiem; 

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
turpināt sadarbību, lai nodrošinātu 
veselības aprūpes speciālistu atbildību 
valsts un pārrobežu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 25
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, cik svarīgi ir stiprināt 
praktizējošo ārstu un pacientu lomu E-
veselības rīcības plāna īstenošanā, un 
aicina dalībvalstis apmainīties ar pieredzi 
un paraugpraksi;

Or. es

Grozījums Nr. 26
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju publicēt gada pārskatu 
par sasniegto progresu E-veselības rīcības 
plāna īstenošanā atsevišķās dalībvalstīs, 
parādot, kā šis instruments ir novatoriski 
pārveidots, lai nodrošinātu iedzīvotājiem 
efektīvas veselības aprūpes sistēmas, un 
attiecīgi noteikt iedarbīgus rādītājus, kā 

7. aicina Komisiju reizi divos gados
publicēt pārskatu par sasniegto progresu E-
veselības rīcības plāna īstenošanā 
atsevišķās dalībvalstīs, parādot, kā šis 
instruments ir novatoriski pārveidots, lai 
nodrošinātu iedzīvotājiem efektīvas 
veselības aprūpes sistēmas, un attiecīgi 
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vērtēt plānoto darbību sasniegumus. noteikt iedarbīgus rādītājus, kā vērtēt 
plānoto darbību sasniegumus.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Adam Bielan

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju publicēt gada pārskatu 
par sasniegto progresu E-veselības rīcības 
plāna īstenošanā atsevišķās dalībvalstīs, 
parādot, kā šis instruments ir novatoriski 
pārveidots, lai nodrošinātu iedzīvotājiem 
efektīvas veselības aprūpes sistēmas, un 
attiecīgi noteikt iedarbīgus rādītājus, kā 
vērtēt plānoto darbību sasniegumus.

7. aicina Komisiju publicēt gada pārskatu 
par sasniegto progresu E-veselības rīcības 
plāna īstenošanā atsevišķās dalībvalstīs, 
parādot, kā šis instruments ir novatoriski 
pārveidots, lai nodrošinātu iedzīvotājiem
augsti kvalitatīvas un efektīvas veselības 
aprūpes sistēmas, un attiecīgi noteikt 
iedarbīgus rādītājus, kā vērtēt plānoto 
darbību attīstības gaitu un ietekmi.

Or. pl

Grozījums Nr. 28
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju publicēt gada pārskatu 
par sasniegto progresu E-veselības rīcības 
plāna īstenošanā atsevišķās dalībvalstīs, 
parādot, kā šis instruments ir novatoriski 
pārveidots, lai nodrošinātu iedzīvotājiem 
efektīvas veselības aprūpes sistēmas, un 
attiecīgi noteikt iedarbīgus rādītājus, kā 
vērtēt plānoto darbību sasniegumus.

7. aicina Komisiju publicēt gada pārskatu 
par sasniegto progresu E-veselības rīcības 
plāna īstenošanā atsevišķās dalībvalstīs, 
parādot, kā šis instruments ir novatoriski 
pārveidots, lai nodrošinātu iedzīvotājiem 
efektīvas veselības aprūpes sistēmas, un 
attiecīgi: valsts un Es līmenī noteikt 
iedarbīgus rādītājus, kā vērtēt plānoto 
darbību sasniegumus, īpašu uzmanību 
pievēršot iespējamajai diskriminācijai vai 
nevienlīdzīgai piekļuvei, kas varētu 
ietekmēt patērētājus un pacientus.
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Or. en


