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Pozmeňujúci návrh 1
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta tento akčný plán elektronického 
zdravotníctva na roky 2012 – 2020, ktorým 
sa aktualizuje predošlý akčný plán tým, že 
sa zavádzajú ďalšie opatrenia, najmä 
pokiaľ ide o zlepšenie prístupu 
k zdravotníckym službám a o zabezpečenie 
väčšej rovnoprávnosti medzi európskymi 
občanmi;

1. víta tento akčný plán elektronického 
zdravotníctva na roky 2012 – 2020, ktorým 
sa aktualizuje akčný plán elektronického 
zdravotníctva prijatý v roku 2004 tým, že 
sa zavádzajú ďalšie opatrenia, najmä 
pokiaľ ide o zlepšenie prístupu 
k zdravotníckym službám a o zabezpečenie 
väčšej rovnoprávnosti medzi európskymi 
občanmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta tento akčný plán elektronického 
zdravotníctva na roky 2012 – 2020, ktorým 
sa aktualizuje predošlý akčný plán tým, že 
sa zavádzajú ďalšie opatrenia, najmä 
pokiaľ ide o zlepšenie prístupu 
k zdravotníckym službám a o zabezpečenie 
väčšej rovnoprávnosti medzi európskymi 
občanmi;

1. víta tento akčný plán elektronického 
zdravotníctva na roky 2012 – 2020, ktorým 
sa aktualizuje predošlý akčný plán tým, že 
sa zavádzajú ďalšie opatrenia, najmä 
pokiaľ ide o zlepšenie prístupu 
k zdravotníckym službám, znižovanie 
nákladov na zdravotnú starostlivosť a o 
zabezpečenie väčšej rovnoprávnosti medzi 
európskymi občanmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3
Sirpa Pietikäinen
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Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. považuje zvyšujúce sa možnosti 
individuálnej zdravotnej starostlivosti za 
jednu z najvýznamnejších príležitostí pre 
elektronické zdravotníctvo; ak sa 
zdravotné záznamy pacienta automaticky 
ukladajú v elektronickej podobe, nie sú 
závislé od miesta, kde sa pacient 
nachádza, a prístup k nim má len pacient 
s osobnými identifikačnými údajmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. víta zámer Komisie navrhnúť rámec 
interoperability elektronického 
zdravotníctva do roku 2015 a tento zámer 
považuje za veľmi dôležitý krok smerom k 
posilneniu postavenia pacienta v rámci 
elektronického zdravotníctva; považuje za 
dôležité zahrnúť do tohto rámca 
vytváranie štandardizovaných správ 
v zdravotníckych záznamoch 
a podporovanie rozvoja zdravotníckych 
pomôcok s funkciou automatického 
ukladania elektronických zdravotných 
záznamov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Sirpa Pietikäinen
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Návrh stanoviska
Odsek 1c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. zdôrazňuje potrebu podpory širokej 
koncepcie elektronického zdravotníctva 
vrátane všetkých zúčastnených strán, ako 
napríklad lekárov, špecialistov, pacientov, 
lekární, zdravotných sestier a ďalšieho 
zdravotníckeho personálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. považuje za potrebné, aby sa do 
rozvoja elektronického zdravotníctva na 
úrovni EÚ v budúcnosti výrazne zapojili 
pacienti a organizácie pacientov, pričom 
je potrebné zohľadniť, že pacienti by mali 
mať možnosť vidieť, využívať a 
konzultovať informácie o svojom zdraví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
rozpočtové úpravy viedli v čase, keď sa 
nároky na zdravotnícke služby zvyšujú 
a pribúdajú lekárske prípady spojené s 
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krízou, k tvrdým škrtom v rámci zdrojov 
na zdravotníctvo vrátane znižovania stavu 
zdravotníckeho personálu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 8
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva Komisiu, aby takisto zohrávala 
významnú úlohu pri získavaní rôznych 
zúčastnených strán na výmenu 
osvedčených postupov; vyzýva Komisiu, 
aby venovala osobitnú pozornosť svojej 
kľúčovej úlohe v rámci podpory výmeny 
osvedčených postupov v oblasti 
zriedkavých ochorení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že nie všetci občania 
a zdravotníci majú príležitosť využívať 
nástroje IT alebo potrebné zručnosti a že 
tým, ktorým sa to týka, by mala byť 
ponúknutá pomoc vhodne prispôsobená ich 
potrebám a školenia, ktoré by boli 
dostupné v celej EÚ a pomôžu im rozvíjať 
ich zručnosti v používaní digitálnych 
technológií, a tak v plnej miere využívať 
výhody služieb elektronického 
zdravotníctva bez toho, aby sa zvyšovali 

3. zdôrazňuje, že nie všetci občania 
a zdravotníci majú príležitosť využívať 
nástroje IT alebo potrebné zručnosti a že 
tým, ktorým sa to týka, by mala byť 
ponúknutá pomoc vhodne prispôsobená ich 
potrebám a školenia, ktoré by boli 
dostupné v celej EÚ a pomôžu im rozvíjať 
ich zručnosti v používaní digitálnych 
technológií, a tak v plnej miere využívať 
výhody služieb elektronického 
zdravotníctva bez toho, aby sa zvyšovali 
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sociálne alebo územné rozdiely; sociálne alebo územné rozdiely;
zdôrazňuje potrebu zahrnúť školenia o 
elektronickom zdravotníctve do študijných 
programov odborného vzdelávania 
zdravotníkov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 10
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že nie všetci občania 
a zdravotníci majú príležitosť využívať 
nástroje IT alebo potrebné zručnosti a že 
tým, ktorým sa to týka, by mala byť 
ponúknutá pomoc vhodne prispôsobená ich 
potrebám a školenia, ktoré by boli 
dostupné v celej EÚ a pomôžu im rozvíjať 
ich zručnosti v používaní digitálnych 
technológií, a tak v plnej miere využívať 
výhody služieb elektronického 
zdravotníctva bez toho, aby sa zvyšovali 
sociálne alebo územné rozdiely;

3. zdôrazňuje, že nie všetci občania 
a zdravotníci majú príležitosť využívať 
nástroje IT alebo potrebné zručnosti a že 
tým, ktorým sa to týka, by mala byť 
ponúknutá pomoc vhodne prispôsobená ich 
potrebám a školenia, ktoré by boli 
dostupné v celej EÚ a pomôžu im rozvíjať 
ich zručnosti v používaní digitálnych 
technológií, a tak v plnej miere využívať 
výhody služieb elektronického 
zdravotníctva bez toho, aby sa zvyšovali 
sociálne alebo územné rozdiely; takisto 
zdôrazňuje potrebu vyvíjať systémy, ktoré 
sú prístupné všetkým, pričom je potrebné 
zohľadniť cieľ pre intuitívnu medzifázu; 
zdôrazňuje potrebu zachovať rovnakú 
možnosť využívať tradičné služby 
zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že nie všetci občania 
a zdravotníci majú príležitosť využívať 
nástroje IT alebo potrebné zručnosti a že 
tým, ktorým sa to týka, by mala byť 
ponúknutá pomoc vhodne prispôsobená 
ich potrebám a školenia, ktoré by boli 
dostupné v celej EÚ a pomôžu im rozvíjať 
ich zručnosti v používaní digitálnych 
technológií, a tak v plnej miere využívať 
výhody služieb elektronického 
zdravotníctva bez toho, aby sa zvyšovali
sociálne alebo územné rozdiely;

3. zdôrazňuje potrebu vhodne 
prispôsobenej pomoci a školení, ktoré by 
boli dostupné v celej EÚ, s cieľom v plnej 
miere využívať výhody služieb 
elektronického zdravotníctva a zároveň 
neprehlbovať sociálne alebo územné 
rozdiely. Takáto pomoc a školenia by sa 
mali zameriavať na:

1) školenia o využívaní nástrojov IT a 
modernizáciu potrebných zručností 
zdravotníckeho personálu;
2) gramotnosť v oblasti IT a povedomie 
o službách elektronického zdravotníctva 
pre pacientov na vnútroštátnej a 
cezhraničnej úrovni, s osobitným dôrazom 
na sociálne a územné rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že nie všetci občania 
a zdravotníci majú príležitosť využívať 
nástroje IT alebo potrebné zručnosti a že 
tým, ktorým sa to týka, by mala byť 
ponúknutá pomoc vhodne prispôsobená ich 
potrebám a školenia, ktoré by boli 
dostupné v celej EÚ a pomôžu im rozvíjať 
ich zručnosti v používaní digitálnych 
technológií, a tak v plnej miere využívať 
výhody služieb elektronického 
zdravotníctva bez toho, aby sa zvyšovali 

3. zdôrazňuje, že nie všetci občania 
a zdravotníci majú príležitosť využívať 
nástroje IT alebo potrebné zručnosti a že 
tým, ktorým sa to týka, by mala byť 
ponúknutá pomoc vhodne prispôsobená ich 
potrebám, informácie a školenia, ktoré by 
boli dostupné v celej EÚ a pomôžu im 
rozvíjať ich zručnosti v používaní 
digitálnych technológií, a tak v plnej miere 
využívať výhody služieb elektronického 
zdravotníctva bez toho, aby sa zvyšovali 
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sociálne alebo územné rozdiely; sociálne alebo územné rozdiely;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 13
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. je presvedčený, že zdravotná 
gramotnosť pacientov, ich podpora v 
rámci monitorovania a sledovania svojho 
zdravia, chápania a kontroly svojich 
zdravotných údajov a eliminácie 
prevažujúceho nevyváženého vzťahu 
špecialistov a pacientov je kľúčovým 
faktorom potrebným na zlepšenie kvality 
zdravotníckych služieb, zvýšenie 
transparentnosti zdravotníckych 
zariadení, boj proti korupcii 
a zabezpečenie toho, aby pacienti 
umožnili opätovné využívanie svojich 
údajov s cieľom získavať nové poznatky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. je presvedčený, že zdravotná 
gramotnosť pacientov, ich podpora v 
rámci monitorovania a sledovania svojho 
zdravia, chápania a kontroly svojich 
zdravotných údajov a eliminácie 
prevažujúceho nevyváženého vzťahu 
špecialistov a pacientov je kľúčovým 
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faktorom potrebným na zlepšenie kvality 
zdravotníckych služieb, zvýšenie 
transparentnosti zdravotníckych 
zariadení, boj proti korupcii 
a zabezpečenie toho, aby pacienti 
umožnili opätovné využívanie svojich 
údajov s cieľom získavať nové poznatky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť 
primeranú podporu MSP s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky v odvetví 
elektronického zdravotníctva a posilniť 
prístup MSP na trh v tejto oblasti;

4. zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť 
primeranú podporu MSP s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky v odvetví 
elektronického zdravotníctva a posilniť 
prístup MSP na trh v tejto oblasti; 
zdôrazňuje skutočnosť, že inovácie v 
oblasti elektronického zdravotníctva 
vytvárajú podnikateľské príležitosti a 
prispievajú k budúcemu rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť 
primeranú podporu MSP s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky v odvetví 
elektronického zdravotníctva a posilniť 
prístup MSP na trh v tejto oblasti;

4. zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť 
primeranú podporu MSP s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky v odvetví 
elektronického zdravotníctva a posilniť 
prístup MSP na trh v tejto oblasti, najmä 
prostredníctvom vytvorenia osobitnej 
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databázy zdrojov a výskumu týkajúcej sa 
MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína, že je potrebné, aby budúci 
akčný plán elektronického zdravotníctva 
garantoval tieto kľúčové zásady:
– optimalizácia nákladov na zdravotnú 
starostlivosť v čase hospodárskej krízy;
– posilňovanie a podporovanie aplikácií a 
riešení zameraných na rozvoj trhu;
– zabezpečenie interoperability systémov 
zdravotnej starostlivosti a informačných 
systémov nemocníc; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je dôležité zachovať
v zdravotníctve ľudský rozmer, najmä 
v súvislosti so starnutím obyvateľstva, 
s čím súvisí skutočnosť, že je často ťažké 
odlíšiť zdravotnícku stránku od sociálnej;

5. zdôrazňuje, že je dôležité zachovať 
v zdravotníctve ľudský rozmer, ktorý je 
orientovaný na pacienta, najmä 
v súvislosti so starnutím obyvateľstva, 
s čím súvisí skutočnosť, že je často ťažké 
odlíšiť zdravotnícku stránku od sociálnej;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je dôležité zachovať 
v zdravotníctve ľudský rozmer, najmä 
v súvislosti so starnutím obyvateľstva, 
s čím súvisí skutočnosť, že je často ťažké 
odlíšiť zdravotnícku stránku od sociálnej;

5. vyzýva členské štáty, aby zohľadnili 
služby zdravotnej starostlivosti v 
existujúcich systémoch zdravotníctva;
zdôrazňuje, že je dôležité zachovať 
v zdravotníctve ľudský rozmer, najmä 
v súvislosti so starnutím obyvateľstva, 
s čím súvisí skutočnosť, že je často ťažké 
odlíšiť zdravotnícku stránku od sociálnej;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 20
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že dôvera občanov je 
nevyhnutná pre domáce aj cezhraničné 
služby elektronického zdravotníctva; 
zdôrazňuje potrebu dodržiavať pravidlá 
ochrany osobných údajov, pretože je to 
základným predpokladom pre ochranu 
občanov, dôveru pacientov v služby 
elektronického zdravotníctva a riadne 
fungovanie a intenzívnejšie využívanie 
elektronických komunikácii 
v zdravotníctve;

6. zdôrazňuje, že dôvera občanov je 
nevyhnutná pre domáce aj cezhraničné 
služby elektronického zdravotníctva; 
zdôrazňuje potrebu dodržiavať pravidlá 
ochrany osobných údajov, pretože je to 
základným predpokladom pre ochranu 
občanov, dôveru pacientov v služby 
elektronického zdravotníctva a riadne 
fungovanie a intenzívnejšie využívanie 
elektronických komunikácii 
v zdravotníctve; zdôrazňuje, že opatrenia 
na ochranu údajov by sa mali vytvárať s 
cieľom silnej individuálnej ochrany, ale 
takým spôsobom, aby sa nebránilo 
budúcemu výskumu v oblasti 
zdravotníctva;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že dôvera občanov je 
nevyhnutná pre domáce aj cezhraničné 
služby elektronického zdravotníctva; 
zdôrazňuje potrebu dodržiavať pravidlá 
ochrany osobných údajov, pretože je to 
základným predpokladom pre ochranu 
občanov, dôveru pacientov v služby 
elektronického zdravotníctva a riadne 
fungovanie a intenzívnejšie využívanie 
elektronických komunikácii
v zdravotníctve;

6. zdôrazňuje, že dôvera občanov je 
nevyhnutná pre domáce aj cezhraničné 
služby elektronického zdravotníctva; 
zdôrazňuje potrebu dodržiavať pravidlá 
ochrany súkromia a osobných údajov, 
pretože je to základným predpokladom pre 
ochranu občanov, dôveru pacientov 
v služby elektronického zdravotníctva 
a riadne fungovanie a intenzívnejšie 
využívanie bezpečných, zabezpečených 
a interoperabilných elektronických 
komunikácií a systémov na ukladanie 
údajov, ako napríklad „cloud computing“, 
v sektore zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že dôvera občanov je 
nevyhnutná pre domáce aj cezhraničné 
služby elektronického zdravotníctva; 
zdôrazňuje potrebu dodržiavať pravidlá 
ochrany osobných údajov, pretože je to 
základným predpokladom pre ochranu 
občanov, dôveru pacientov v služby 
elektronického zdravotníctva a riadne 
fungovanie a intenzívnejšie využívanie 

6. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
prijali neodkladné opatrenia na 
vytvorenie jednotného právneho rámca 
pre správu rôznych typov zdravotných 
údajov a ich využívanie; veľký úspech 
nástrojov sociálnych sietí dokazuje, že 
jednotlivci ochotne poskytujú osobné 
údaje a nie vždy sú si vedomí dôsledkov 
svojich rozhodnutí, pričom podmienky 
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elektronických komunikácii 
v zdravotníctve;

využívania nových aplikácií a nástrojov 
zberu údajov stanovujú poskytovatelia, 
často bez primeraných bezpečnostných 
opatrení a ochrany; zdôrazňuje, že dôvera 
občanov je nevyhnutná pre domáce aj 
cezhraničné služby elektronického 
zdravotníctva; zdôrazňuje potrebu 
dodržiavať pravidlá ochrany osobných 
údajov, pretože je to základným 
predpokladom pre ochranu občanov, 
dôveru pacientov v služby elektronického 
zdravotníctva a riadne fungovanie 
a intenzívnejšie využívanie elektronických 
komunikácii v zdravotníctve; citlivé údaje, 
najmä zdravotné údaje, musia byť 
chránené pred počítačovým pirátstvom, 
únikom, narúšaním súkromia a inými 
formami zneužívania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že dôvera občanov je 
nevyhnutná pre domáce aj cezhraničné 
služby elektronického zdravotníctva; 
zdôrazňuje potrebu dodržiavať pravidlá 
ochrany osobných údajov, pretože je to 
základným predpokladom pre ochranu 
občanov, dôveru pacientov v služby 
elektronického zdravotníctva a riadne 
fungovanie a intenzívnejšie využívanie 
elektronických komunikácii 
v zdravotníctve;

6. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
prijali neodkladné opatrenia na 
vytvorenie jednotného právneho rámca 
pre správu rôznych typov zdravotných 
údajov a ich využívanie; veľký úspech 
nástrojov sociálnych sietí dokazuje, že 
jednotlivci ochotne poskytujú osobné 
údaje a nie vždy sú si vedomí dôsledkov 
svojich rozhodnutí, pričom podmienky 
využívania nových aplikácií a nástrojov 
zberu údajov stanovujú poskytovatelia, 
často bez primeraných bezpečnostných 
opatrení a ochrany; zdôrazňuje, že dôvera 
občanov je nevyhnutná pre domáce aj 
cezhraničné služby elektronického 
zdravotníctva; zdôrazňuje potrebu 
dodržiavať pravidlá ochrany osobných 
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údajov, pretože je to základným 
predpokladom pre ochranu občanov, 
dôveru pacientov v služby elektronického 
zdravotníctva a riadne fungovanie 
a intenzívnejšie využívanie elektronických 
komunikácii v zdravotníctve; citlivé údaje,
najmä zdravotné údaje, musia byť 
chránené pred počítačovým pirátstvom, 
únikom, narúšaním súkromia a inými 
formami zneužívania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
naďalej spolupracovali s cieľom 
zabezpečiť zodpovednosť zdravotného 
personálu na vnútroštátnej a cezhraničnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje význam posilnenia úlohy 
zdravotníkov a pacientov v rámci 
vykonávania akčného plánu 
elektronického zdravotníctva a vyzýva 
členské štáty, aby si vymieňali skúsenosti 
a osvedčené postupy;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 26
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby uverejnila výročnú
revíziu o pokroku vo vykonávaní akčného 
plánu elektronického zdravotníctva, ktorý 
bol dosiahnutý v jednotlivých členských 
štátoch, v ktorom preukáže, akým 
spôsobom bol tento nástroj inovatívne 
upravený, aby mohol občanom zabezpečiť 
účinné systémy zdravotnej starostlivosti, 
a v súlade s tým, aby ustanovila účinné 
ukazovatele na meranie úspešnosti 
a dosahu plánovaných činností.

7. vyzýva Komisiu, aby každé dva roky 
uverejnila revíziu o pokroku vo 
vykonávaní akčného plánu elektronického 
zdravotníctva, ktorý bol dosiahnutý 
v jednotlivých členských štátoch, v ktorom 
preukáže, akým spôsobom bol tento nástroj 
inovatívne upravený, aby mohol občanom 
zabezpečiť účinné systémy zdravotnej 
starostlivosti, a v súlade s tým, aby 
ustanovila účinné ukazovatele na meranie 
úspešnosti a dosahu plánovaných činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Adam Bielan

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby uverejnila výročnú 
revíziu o pokroku vo vykonávaní akčného 
plánu elektronického zdravotníctva, ktorý 
bol dosiahnutý v jednotlivých členských 
štátoch, v ktorom preukáže, akým 
spôsobom bol tento nástroj inovatívne 
upravený, aby mohol občanom zabezpečiť 
účinné systémy zdravotnej starostlivosti, 
a v súlade s tým, aby ustanovila účinné 
ukazovatele na meranie úspešnosti
a dosahu plánovaných činností.

7. vyzýva Komisiu, aby uverejnila výročnú 
revíziu o pokroku vo vykonávaní akčného 
plánu elektronického zdravotníctva, ktorý 
bol dosiahnutý v jednotlivých členských 
štátoch, v ktorom preukáže, akým 
spôsobom bol tento nástroj inovatívne 
upravený, aby mohol občanom zabezpečiť 
vysoko kvalitné účinné systémy zdravotnej 
starostlivosti, a v súlade s tým, aby 
ustanovila účinné ukazovatele na meranie 
pokroku a dosahu plánovaných činností.

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 28
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby uverejnila výročnú 
revíziu o pokroku vo vykonávaní akčného 
plánu elektronického zdravotníctva, ktorý 
bol dosiahnutý v jednotlivých členských 
štátoch, v ktorom preukáže, akým 
spôsobom bol tento nástroj inovatívne 
upravený, aby mohol občanom zabezpečiť 
účinné systémy zdravotnej starostlivosti, 
a v súlade s tým, aby ustanovila účinné 
ukazovatele na meranie úspešnosti 
a dosahu plánovaných činností.

7. vyzýva Komisiu, aby uverejnila výročnú 
revíziu o pokroku vo vykonávaní akčného 
plánu elektronického zdravotníctva, ktorý 
bol dosiahnutý v jednotlivých členských 
štátoch, v ktorom preukáže, akým 
spôsobom bol tento nástroj inovatívne 
upravený, aby mohol občanom zabezpečiť 
účinné systémy zdravotnej starostlivosti, 
a v súlade s tým; aby ustanovila účinné 
ukazovatele na vnútroštátnej úrovni a na 
úrovni EÚ na meranie úspešnosti a dosahu 
plánovaných činností, pričom zvláštna 
pozornosť by sa mala venovať možnej 
diskriminácii alebo nerovnosti prístupu, 
ktoré by mohli mať vplyv na spotrebiteľov 
a pacientov.

Or. en


