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Predlog spremembe 1
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja akcijski načrt za e-zdravje za 
obdobje 2012–2020, ki z uvedbo nadaljnjih 
ukrepov nadgrajuje prejšnji akcijski načrt, 
zlasti kar zadeva izboljšanje dostopa do 
zdravstvenih storitev in zagotavljanje večje 
enakosti med evropskimi državljani;

1. pozdravlja akcijski načrt za e-zdravje za 
obdobje 2012–2020, ki z uvedbo nadaljnjih 
ukrepov nadgrajuje akcijski načrt za e-
zdravje, sprejet leta 2004, zlasti kar zadeva 
izboljšanje dostopa do zdravstvenih 
storitev in zagotavljanje večje enakosti 
med evropskimi državljani;

Or. en

Predlog spremembe 2
Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja akcijski načrt za e-zdravje za 
obdobje 2012–2020, ki z uvedbo nadaljnjih 
ukrepov nadgrajuje prejšnji akcijski načrt, 
zlasti kar zadeva izboljšanje dostopa do 
zdravstvenih storitev in zagotavljanje večje 
enakosti med evropskimi državljani;

1. pozdravlja akcijski načrt za e-zdravje za 
obdobje 2012–2020, ki z uvedbo nadaljnjih 
ukrepov nadgrajuje prejšnji akcijski načrt, 
zlasti kar zadeva izboljšanje dostopa do 
zdravstvenih storitev, zmanjšanje stroškov 
zdravstva in zagotavljanje večje enakosti 
med evropskimi državljani;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. vidi vedno večje možnosti za 
posamezniku prilagojeno zdravstveno 
varstvo kot eno najpomembnejših 
priložnosti, ki jih ponuja e-zdravje; 
pacientova zdravstvena kartoteka se 
namreč lahko samodejno shrani v 
elektronski obliki, ni odvisna od lokacije 
pacienta, do nje pa lahko z osebno 
identifikacijo dostopa samo pacient;

Or. en

Predlog spremembe 4
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 1b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. pozdravlja namen Komisije, da bo do 
leta 2015 predlagala okvir za 
interoperabilnost e-zdravja, in to vidi kot 
zelo pomemben korak h krepitvi vloge 
pacientov v e-zdravju; meni, da je treba v 
ta okvir vključiti tako pripravo 
standardiziranega poročanja v 
zdravstvenih kartotekah kot tudi podporo 
za razvoj medicinskih pripomočkov, ki 
omogočajo samodejno elektronsko 
shranjevanje zdravstvenih kartotek; 

Or. en

Predlog spremembe 5
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja potrebo po podpori 
najširšemu konceptu e-zdravja, ki 
vključuje vse deležnike, kot so zdravniki, 
specialisti, pacienti, lekarne, medicinske 
sestre in drugi zdravstveni delavci;

Or. en

Predlog spremembe 6
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da je treba v prihodnosti v 
razvoj e-zdravja na ravni EU čim bolj 
vključiti paciente in organizacije 
pacientov, ob upoštevanju, da bi pacienti 
morali imeti možnost ogleda, uporabe in 
obravnave podatkov o lastnem zdravju;

Or. en

Predlog spremembe 7
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. obžaluje dejstvo, da so proračunske 
prilagoditve pripeljale do znatnih rezov v 
zdravstvu, vključno z zniževanjem števila 
zdravstvenih delavcev, v času, ko je 
potreba po zdravstvenih storitvah vedno 
večja, število zdravstvenih primerov, 
povezanih s krizo, pa narašča;
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Or. es

Predlog spremembe 8
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 2b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Komisijo, naj tudi prevzame 
večjo vlogo pri organizaciji srečanj 
različnih deležnikov in izmenjavi 
najboljših praks; poziva Komisijo, naj se 
še posebej osredotoči na svojo osrednjo 
vlogo pri podpiranju izmenjave najboljših 
praks glede redkih bolezni;

Or. en

Predlog spremembe 9
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da nimajo vsi državljani in 
zdravstveni delavci možnost uporabljati 
orodja informacijske tehnologije ali za to 
potrebnih spretnosti, in da bi 
zainteresiranim osebam zato bilo treba 
zagotoviti podporo in usposabljanje, ki bi 
bila prilagojena njihovim potrebam in na 
voljo po vsej Uniji, ter jim tako omogočiti, 
da razvijejo svoje digitalne spretnosti in 
tako v celoti izkoristijo prednosti storitev 
e-zdravja, hkrati pa zagotoviti, da se 
socialne ali teritorialne neenakosti ne 
povečajo;

3. poudarja, da nimajo vsi državljani in 
zdravstveni delavci možnosti uporabljati 
orodja informacijske tehnologije ali za to 
potrebnih spretnosti in da bi 
zainteresiranim osebam zato bilo treba 
zagotoviti podporo in usposabljanje, ki bi 
bila prilagojena njihovim potrebam in na 
voljo po vsej Uniji, ter jim tako omogočiti, 
da razvijejo svoje digitalne spretnosti in 
tako v celoti izkoristijo prednosti storitev 
e-zdravja, hkrati pa zagotoviti, da se 
socialne ali teritorialne neenakosti ne 
povečajo; poudarja, da je treba v učne 
načrte za usposabljanje zdravstvenih 
delavcev vključiti usposabljanje na 
področju digitalnega zdravja;
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Or. es

Predlog spremembe 10
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da nimajo vsi državljani in 
zdravstveni delavci možnost uporabljati 
orodja informacijske tehnologije ali za to 
potrebnih spretnosti, in da bi 
zainteresiranim osebam zato bilo treba 
zagotoviti podporo in usposabljanje, ki bi 
bila prilagojena njihovim potrebam in na 
voljo po vsej Uniji, ter jim tako omogočiti, 
da razvijejo svoje digitalne spretnosti in 
tako v celoti izkoristijo prednosti storitev 
e-zdravja, hkrati pa zagotoviti, da se 
socialne ali teritorialne neenakosti ne 
povečajo;

3. poudarja, da nimajo vsi državljani in 
zdravstveni delavci možnosti uporabljati 
orodja informacijske tehnologije ali za to 
potrebnih spretnosti in da bi 
zainteresiranim osebam zato bilo treba 
zagotoviti podporo in usposabljanje, ki bi 
bila prilagojena njihovim potrebam in na 
voljo po vsej Uniji, ter jim tako omogočiti, 
da razvijejo svoje digitalne spretnosti in 
tako v celoti izkoristijo prednosti storitev 
e-zdravja, hkrati pa zagotoviti, da se 
socialne ali teritorialne neenakosti ne 
povečajo; poudarja tudi potrebo po 
razvoju vsem dostopnih sistemov ob 
upoštevanju cilja za intuitivni vmesnik; 
poudarja, da je treba ohraniti enako 
možnost uporabe tradicionalnih storitev 
zdravstvenega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 11
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da nimajo vsi državljani in 
zdravstveni delavci možnost uporabljati 
orodja informacijske tehnologije ali za to 
potrebnih spretnosti, in da bi 
zainteresiranim osebam zato bilo treba 

3. poudarja, da je treba zagotoviti ustrezno 
prilagojena podporo in usposabljanje, ki bi 
bila na voljo po vsej Uniji, da bi tako v 
celoti izkoristili prednosti storitev e-
zdravja, hkrati pa zagotovili, da se socialne 
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zagotoviti podporo in usposabljanje, ki bi 
bila prilagojena njihovim potrebam in na 
voljo po vsej Uniji, ter jim tako omogočiti, 
da razvijejo svoje digitalne spretnosti in 
tako v celoti izkoristijo prednosti storitev 
e-zdravja, hkrati pa zagotoviti, da se 
socialne ali teritorialne neenakosti ne 
povečajo;

ali teritorialne neenakosti ne povečajo. 
Taka podpora in usposabljanje bi morala 
biti osredotočena na:

1)usposabljanje za uporabo orodij 
informacijske tehnologije ter nadgradnjo 
potrebnih znanj in spretnosti za 
zdravstvene delavce;
2) računalniško pismenost in osveščanje o 
storitvah e-zdravja za paciente na 
nacionalni in čezmejni ravni s posebnim 
poudarkom na socialnih in teritorialnih 
neenakostih;

Or. en

Predlog spremembe 12
Adam Bielan

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da nimajo vsi državljani in 
zdravstveni delavci možnost uporabljati 
orodja informacijske tehnologije ali za to 
potrebnih spretnosti, in da bi 
zainteresiranim osebam zato bilo treba 
zagotoviti podporo in usposabljanje, ki bi
bila prilagojena njihovim potrebam in na 
voljo po vsej Uniji, ter jim tako omogočiti, 
da razvijejo svoje digitalne spretnosti in 
tako v celoti izkoristijo prednosti storitev 
e-zdravja, hkrati pa zagotoviti, da se 
socialne ali teritorialne neenakosti ne 
povečajo;

3. poudarja, da nimajo vsi državljani in 
zdravstveni delavci možnosti uporabljati 
orodja informacijske tehnologije ali za to 
potrebnih spretnosti in da bi 
zainteresiranim osebam zato bilo treba 
zagotoviti podporo, informacije in 
usposabljanje, ki bi bili prilagojeni
njihovim potrebam in na voljo po vsej 
Uniji, ter jim tako omogočiti, da razvijejo 
svoje digitalne spretnosti in tako v celoti 
izkoristijo prednosti storitev e-zdravja, 
hkrati pa zagotoviti, da se socialne ali 
teritorialne neenakosti ne povečajo;

Or. pl
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Predlog spremembe 13
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. je prepričan, da je zdravstvena 
pismenost pacientov – spodbujanje 
pacientov, naj spremljajo in merijo svoje 
zdravje, razumejo in nadzorujejo svoje 
zdravstvene podatke ter odpravijo 
prevladujoč neenak odnos med specialisti 
in pacienti – bistvenega pomena za 
izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev, 
večjo preglednost zdravstvenih ustanov, 
spopadanje s korupcijo in zagotavljanje, 
da pacienti dovolijo ponovno uporabo 
svojih podatkov za ustvarjanje novega 
znanja;

Or. en

Predlog spremembe 14
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. je prepričan, da je zdravstvena 
pismenost pacientov – spodbujanje 
pacientov, naj spremljajo in merijo svoje 
zdravje, razumejo in nadzorujejo svoje 
zdravstvene podatke ter odpravijo 
prevladujoč neenak odnos med specialisti 
in pacienti – bistvenega pomena za 
izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev, 
večjo preglednost zdravstvenih ustanov, 
spopadanje s korupcijo in zagotavljanje, 
da pacienti dovolijo ponovno uporabo 
svojih podatkov za ustvarjanje novega 
znanja;
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Or. en

Predlog spremembe 15
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba malim in srednjim 
podjetjem zagotoviti ustrezno podporo, da 
se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji na 
področju e-zdravja in izboljša dostop malih 
in srednjih podjetij do trga na tem 
področju;

4. poudarja, da je treba malim in srednjim 
podjetjem zagotoviti ustrezno podporo, da 
se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji na 
področju e-zdravja in izboljša dostop malih 
in srednjih podjetij do trga na tem 
področju; poudarja dejstvo, da inovacije 
na področju e-zdravja ustvarjajo poslovne 
priložnosti in prispevajo k rasti v 
prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 16
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba malim in srednjim 
podjetjem zagotoviti ustrezno podporo, da 
se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji na 
področju e-zdravja in izboljša dostop malih 
in srednjih podjetij do trga na tem 
področju;

4. poudarja, da je treba malim in srednjim 
podjetjem zagotoviti ustrezno podporo, da 
se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji na 
področju e-zdravja in izboljša dostop malih 
in srednjih podjetij do trga na tem 
področju, zlasti z vzpostavitvijo posebne 
podatkovne zbirke za vire in raziskovanje, 
namenjene malim in srednjim podjetjem;

Or. en
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Predlog spremembe 17
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja, da mora prihodnji akcijski 
načrt za e-zdravje zagotavljati naslednja 
ključna načela:
– optimiziranje porabe za zdravstveno 
varstvo v času gospodarske krize;
– krepitev in spodbujanje aplikacij in 
rešitev za razvoj trga;
– zagotavljanje interoperabilnosti 
informacijskih sistemov zdravstvenega 
varstva in bolnišnic; 

Or. en

Predlog spremembe 18
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomen ohranjanja človeške 
razsežnosti v zdravstvu, zlasti ob 
upoštevanju starajočega se prebivalstva in s 
tem povezanimi težavami z razlikovanjem 
med zdravstvenim in socialnim vidikom;

5. poudarja pomen ohranjanja človeške, na 
pacienta osredotočene razsežnosti v 
zdravstvu, zlasti ob upoštevanju 
starajočega se prebivalstva in s tem
povezanih težav z razlikovanjem med 
zdravstvenim in socialnim vidikom;

Or. en

Predlog spremembe 19
Adam Bielan

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomen ohranjanja človeške 
razsežnosti v zdravstvu, zlasti ob 
upoštevanju starajočega se prebivalstva in s 
tem povezanimi težavami z razlikovanjem 
med zdravstvenim in socialnim vidikom;

5. poziva države članice, naj upoštevajo 
storitve e-zdravja v obstoječih 
zdravstvenih sistemih; poudarja pomen 
ohranjanja človeške razsežnosti v 
zdravstvu, zlasti ob upoštevanju 
starajočega se prebivalstva in s tem 
povezanih težav z razlikovanjem med 
zdravstvenim in socialnim vidikom;

Or. pl

Predlog spremembe 20
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je zaupanje državljanov v 
domače, pa tudi čezmejne, storitve e-
zdravja ključnega pomena; poudarja, da je 
treba spoštovati pravila o varstvu osebnih 
podatkov, saj je to temeljni pogoj za 
varstvo državljanov, zaupanje pacientov v 
storitve e-zdravja in za pravilno delovanje 
in večjo uporabo elektronskih komunikacij 
v zdravstvenem sektorju;

6. poudarja, da je zaupanje državljanov v 
domače, pa tudi čezmejne storitve e-
zdravja ključnega pomena; poudarja, da je 
treba spoštovati pravila o varstvu osebnih 
podatkov, saj je to temeljni pogoj za 
varstvo državljanov, zaupanje pacientov v 
storitve e-zdravja in za pravilno delovanje 
in večjo uporabo elektronskih komunikacij 
v zdravstvenem sektorju; poudarja, da bi 
bilo treba ukrepe za varstvo podatkov 
razvijati v smeri stroge zaščite 
posameznika, vendar na način, ki ne ovira 
zdravstvenih raziskav v prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 21
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je zaupanje državljanov v 
domače, pa tudi čezmejne, storitve e-
zdravja ključnega pomena; poudarja, da je 
treba spoštovati pravila o varstvu osebnih 
podatkov, saj je to temeljni pogoj za 
varstvo državljanov, zaupanje pacientov v 
storitve e-zdravja in za pravilno delovanje 
in večjo uporabo elektronskih komunikacij 
v zdravstvenem sektorju;

6. poudarja, da je zaupanje državljanov v 
domače, pa tudi čezmejne storitve e-
zdravja ključnega pomena; poudarja, da je 
treba spoštovati pravila o zasebnosti in
varstvu osebnih podatkov, saj je to temeljni 
pogoj za varstvo državljanov, zaupanje 
pacientov v storitve e-zdravja in za 
pravilno delovanje in večjo uporabo
varnih, zaščitenih in interoperabilnih
elektronskih komunikacij in sistemov za 
shranjevanje podatkov, kot je 
računalništvo v oblaku, v zdravstvenem 
sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 22
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je zaupanje državljanov v 
domače, pa tudi čezmejne, storitve e-
zdravja ključnega pomena; poudarja, da je 
treba spoštovati pravila o varstvu osebnih 
podatkov, saj je to temeljni pogoj za 
varstvo državljanov, zaupanje pacientov v 
storitve e-zdravja in za pravilno delovanje 
in večjo uporabo elektronskih komunikacij 
v zdravstvenem sektorju;

6. poziva države članice in Komisijo, naj 
nujno ukrepajo in pripravijo skladen 
pravni okvir za upravljanje različnih vrst 
zdravstvenih podatkov in njihovo 
uporabo; hiter uspeh orodij za družbeno 
mreženje kaže, da so posamezniki 
pripravljeni deliti osebne podatke in se ne 
zavedajo vedno posledic svojih odločitev, 
pogoje za nove aplikacije in orodja, ki 
zbirajo podatke, pa – pogosto brez 
ustreznega varovanja in zaščite –
postavljajo ponudniki; poudarja, da je 
zaupanje državljanov v domače, pa tudi 
čezmejne storitve e-zdravja ključnega 
pomena; poudarja, da je treba spoštovati 
pravila o varstvu osebnih podatkov, saj je 
to temeljni pogoj za varstvo državljanov, 
zaupanje pacientov v storitve e-zdravja in 
za pravilno delovanje in večjo uporabo 
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elektronskih komunikacij v zdravstvenem 
sektorju; občutljive podatke, zlasti 
zdravstvene podatke, je treba zavarovati 
pred vdori, uhajanjem, kršitvami 
zasebnosti in drugimi oblikami zlorabe;

Or. en

Predlog spremembe 23
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je zaupanje državljanov v 
domače, pa tudi čezmejne, storitve e-
zdravja ključnega pomena; poudarja, da je 
treba spoštovati pravila o varstvu osebnih 
podatkov, saj je to temeljni pogoj za 
varstvo državljanov, zaupanje pacientov v 
storitve e-zdravja in za pravilno delovanje 
in večjo uporabo elektronskih komunikacij 
v zdravstvenem sektorju;

6. poziva države članice in Komisijo, naj 
nujno ukrepajo in pripravijo skladen 
pravni okvir za upravljanje različnih vrst 
zdravstvenih podatkov in njihovo 
uporabo; hiter uspeh orodij za družbeno 
mreženje kaže, da so posamezniki 
pripravljeni deliti osebne podatke in se ne 
zavedajo vedno posledic svojih odločitev, 
pogoje za nove aplikacije in orodja, ki 
zbirajo podatke, pa – pogosto brez 
ustreznega varovanja in zaščite –
postavljajo ponudniki; poudarja, da je 
zaupanje državljanov v domače, pa tudi 
čezmejne storitve e-zdravja ključnega 
pomena; poudarja, da je treba spoštovati 
pravila o varstvu osebnih podatkov, saj je 
to temeljni pogoj za varstvo državljanov, 
zaupanje pacientov v storitve e-zdravja in 
za pravilno delovanje in večjo uporabo 
elektronskih komunikacij v zdravstvenem 
sektorju; občutljive podatke, zlasti 
zdravstvene podatke, je treba zavarovati 
pred vdori, uhajanjem, kršitvami 
zasebnosti in drugimi oblikami zlorabe;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo in države članice, naj 
nadaljujejo sodelovanje, da bi zagotovile 
odgovornost zdravstvenih delavcev na 
nacionalni in čezmejni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 25
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je pomembno okrepiti 
vlogo zdravstvenih delavcev in pacientov 
pri izvajanju akcijskega načrta za e-
zdravje, in poziva države članice k 
izmenjavi izkušenj in najboljših praks;

Or. es

Predlog spremembe 26
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj objavi letni pregled 
napredka pri izvajanju akcijskega načrta za 
e-zdravje v posameznih državah članicah, 
da ponazori, kako je bilo to orodje 
inovativno spremenjeno, da bi državljanom 

7. poziva Komisijo, naj vsaki dve leti
objavi pregled napredka pri izvajanju 
akcijskega načrta za e-zdravje v 
posameznih državah članicah, da ponazori, 
kako je bilo to orodje inovativno 
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zagotovilo učinkovite sisteme 
zdravstvenega varstva, in v skladu s tem 
določi učinkovite kazalnike za merjenje 
uspešnosti in učinka načrtovanih ukrepov.

spremenjeno, da bi državljanom zagotovilo 
učinkovite sisteme zdravstvenega varstva, 
in v skladu s tem določi učinkovite 
kazalnike za merjenje uspešnosti in učinka 
načrtovanih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 27
Adam Bielan

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj objavi letni pregled 
napredka pri izvajanju akcijskega načrta za 
e-zdravje v posameznih državah članicah, 
da ponazori, kako je bilo to orodje 
inovativno spremenjeno, da bi državljanom 
zagotovilo učinkovite sisteme 
zdravstvenega varstva, in v skladu s tem 
določi učinkovite kazalnike za merjenje
uspešnosti in učinka načrtovanih ukrepov.

7. poziva Komisijo, naj objavi letni pregled 
napredka pri izvajanju akcijskega načrta za 
e-zdravje v posameznih državah članicah, 
da ponazori, kako je bilo to orodje 
inovativno spremenjeno, da bi državljanom 
zagotovilo visokokakovostne in učinkovite 
sisteme zdravstvenega varstva, in v skladu 
s tem določi učinkovite kazalnike za 
merjenje napredka in učinka načrtovanih 
ukrepov.

Or. pl

Predlog spremembe 28
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj objavi letni pregled 
napredka pri izvajanju akcijskega načrta za 
e-zdravje v posameznih državah članicah, 
da ponazori, kako je bilo to orodje 
inovativno spremenjeno, da bi državljanom 
zagotovilo učinkovite sisteme 
zdravstvenega varstva, in v skladu s tem 

7. poziva Komisijo, naj objavi letni pregled 
napredka pri izvajanju akcijskega načrta za 
e-zdravje v posameznih državah članicah, 
da ponazori, kako je bilo to orodje 
inovativno spremenjeno, da bi državljanom 
zagotovilo učinkovite sisteme 
zdravstvenega varstva, in v skladu s tem 
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določi učinkovite kazalnike za merjenje 
uspešnosti in učinka načrtovanih ukrepov.

določi učinkovite kazalnike na nacionalni 
ravni in ravni EU za merjenje uspešnosti 
in učinka načrtovanih ukrepov, pri čemer 
naj posebno pozornost posveti morebitni 
diskriminaciji in neenakostim pri dostopu, 
ki bi lahko vplivale na potrošnike in 
paciente.

Or. en


