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Pozměňovací návrh 1
Kerstin Westphal

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o plánu pro 
elektronické zdravotnictví na období 2012–
2020 a domnívá se, že tento plán nabízí 
důležitý soubor obecných pokynů pro 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
ohledně toho, jak připravit systémy 
zdravotní péče v EU na aktuální výzvy, 
mezi něž patří stárnutí populace, šíření 
chronických onemocnění, rostoucí 
poptávka po kvalitní péči 
a specializovaných službách, nutnost 
účinnějšího využívání stále vzácnějších 
zdrojů, omezení byrokracie a korupce a 
vytvoření stabilního tržního prostředí 
podporujícího inovace;

1. vítá sdělení Komise o plánu pro 
elektronické zdravotnictví na období 2012–
2020 a domnívá se, že tento plán nabízí 
důležitý soubor obecných pokynů pro 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
ohledně toho, jak připravit systémy 
zdravotní péče v EU na aktuální výzvy, 
mezi něž patří stárnutí populace a odliv 
mladých lidí z venkovských oblastí, šíření 
chronických onemocnění, rostoucí 
poptávka po kvalitní péči 
a specializovaných službách, nutnost 
účinnějšího využívání stále vzácnějších 
zdrojů, omezení byrokracie a korupce a 
vytvoření stabilního tržního prostředí 
podporujícího inovace;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o plánu pro 
elektronické zdravotnictví na období 2012–
2020 a domnívá se, že tento plán nabízí 
důležitý soubor obecných pokynů pro 
vnitrostátní, regionální a místní orgány
ohledně toho, jak připravit systémy 
zdravotní péče v EU na aktuální výzvy, 
mezi něž patří stárnutí populace, šíření 
chronických onemocnění, rostoucí 
poptávka po kvalitní péči 

1. vítá sdělení Komise o plánu pro 
elektronické zdravotnictví na období 2012–
2020 a domnívá se, že tento plán nabízí 
důležitý soubor obecných pokynů pro 
vnitrostátní, regionální a místní orgány s 
cílem zajistit udržitelnost zdravotních 
systémů a zároveň zabezpečit všeobecný 
přístup ke službám a připravit systémy 
zdravotní péče v EU na aktuální výzvy, 
mezi něž patří stárnutí populace, šíření 
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a specializovaných službách, nutnost 
účinnějšího využívání stále vzácnějších 
zdrojů, omezení byrokracie a korupce a 
vytvoření stabilního tržního prostředí 
podporujícího inovace;

chronických onemocnění, rostoucí 
poptávka po kvalitní péči 
a specializovaných službách, nutnost 
účinnějšího využívání stále vzácnějších 
zdrojů, omezení byrokracie a korupce a 
vytvoření stabilního tržního prostředí 
podporujícího inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o plánu pro 
elektronické zdravotnictví na období 2012–
2020 a domnívá se, že tento plán nabízí 
důležitý soubor obecných pokynů pro 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
ohledně toho, jak připravit systémy 
zdravotní péče v EU na aktuální výzvy, 
mezi něž patří stárnutí populace, šíření 
chronických onemocnění, rostoucí 
poptávka po kvalitní péči 
a specializovaných službách, nutnost 
účinnějšího využívání stále vzácnějších 
zdrojů, omezení byrokracie a korupce a 
vytvoření stabilního tržního prostředí 
podporujícího inovace;

1. vítá sdělení Komise o plánu pro 
elektronické zdravotnictví na období 2012–
2020 a domnívá se, že tento plán nabízí 
důležitý soubor obecných pokynů pro 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
ohledně toho, jak připravit systémy 
zdravotní péče v EU na aktuální výzvy, 
mezi něž patří stárnutí populace, šíření 
chronických onemocnění, rostoucí 
poptávka po kvalitní péči 
a specializovaných službách, nutnost 
účinnějšího využívání stále vzácnějších 
zdrojů, dosažení snížení nákladů v 
systémech zdravotní péče, omezení 
byrokracie a korupce a vytvoření stabilního 
tržního prostředí podporujícího inovace, 
udržitelnost a optimalizaci systémů 
zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o plánu pro 
elektronické zdravotnictví na období 2012–
2020 a domnívá se, že tento plán nabízí 
důležitý soubor obecných pokynů pro 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
ohledně toho, jak připravit systémy 
zdravotní péče v EU na aktuální výzvy, 
mezi něž patří stárnutí populace, šíření
chronických onemocnění, rostoucí 
poptávka po kvalitní péči 
a specializovaných službách, nutnost 
účinnějšího využívání stále vzácnějších 
zdrojů, omezení byrokracie a korupce a 
vytvoření stabilního tržního prostředí 
podporujícího inovace;

1. vítá sdělení Komise o plánu pro 
elektronické zdravotnictví na období 2012–
2020 a domnívá se, že tento plán nabízí 
důležitý soubor obecných pokynů pro 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
ohledně toho, jak připravit systémy 
zdravotní péče v EU na aktuální výzvy, 
mezi něž patří stárnutí populace, častější 
výskyt chronických onemocnění, nutnost 
poskytnout vhodnou péči pacientům 
trpícím nějakou formou zdravotního 
postižení, zachovat ve zdravotní péči 
lidský rozměr, překonat narůstající 
obtížnost zachování zdravotnictví 
odděleně od sociálních záležitostí a 
zvládnout stále větší počet pacientů, kteří 
cestují, dále rostoucí poptávka po kvalitní 
péči a specializovaných službách, nutnost 
účinnějšího využívání stále vzácnějších 
zdrojů, omezení byrokracie a korupce a 
vytvoření přístupného a stabilního tržního 
prostředí podporujícího inovace, 
zaměstnanost, společenský rozvoj a 
spravedlnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vzhledem k dopadům demografických 
změn a poklesu stavů zdravotnického 
personálu se domnívá, že Evropská unie a 
členské státy musí provést významné 
strukturální reformy, aby zajistily 
udržitelnost systémů zdravotní péče a 
přístup veřejnosti ke kvalitním službám ve 
všech oblastech EU bez výjimky;   
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Or. ro

Pozměňovací návrh 6
Kerstin Westphal

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že elektronické 
zdravotnictví otevírá velké příležitosti ke 
zlepšení přístupu všech občanů EU ke 
službám zdravotní péče nezávisle ne jejich 
bydlišti, státní příslušnosti, příjmu nebo 
sociálnímu postavení, zdravotnímu 
postižení a věku; zdůrazňuje, že pro 
upevnění sociální a územní soudržnosti, 
odstranění nerovnosti v otázkách zdraví 
a zpřístupnění preventivní zdravotní péče 
a lékařské pomoci ve vzdálených, řídce 
osídlených a jinak znevýhodněných 
regionech mají zásadní význam zdravotní 
gramotnost pacientů, počítačová 
gramotnost pacientů a zdravotnických 
pracovníků a široký přístup k uživatelsky 
vstřícnějším IKT nástrojům podporujícím 
elektronické zdravotnictví; zastává názor, 
že v tomto ohledu sehrávají významnou 
úlohu místní a regionální orgány při šíření 
informací, vzdělávání a organizaci školení 
podle potřeb místních komunit, do nichž 
zapojují organizace občanské společnosti 
a dobrovolníky;

2. domnívá se, že elektronické 
zdravotnictví, coby doplněk k tradičním 
systémům zdravotní péče, otevírá velké 
příležitosti ke zlepšení přístupu všech 
občanů EU ke službám zdravotní péče 
nezávisle ne jejich bydlišti, státní 
příslušnosti, příjmu nebo sociálnímu 
postavení, zdravotnímu postižení a věku;
zdůrazňuje, že pro upevnění sociální 
a územní soudržnosti, odstranění 
nerovnosti v otázkách zdraví a zpřístupnění 
preventivní zdravotní péče a lékařské 
pomoci ve vzdálených, řídce osídlených 
a jinak znevýhodněných regionech mají 
zásadní význam zdravotní gramotnost 
pacientů, počítačová gramotnost pacientů 
a zdravotnických pracovníků a široký 
přístup k uživatelsky vstřícnějším IKT 
nástrojům podporujícím elektronické 
zdravotnictví; zastává názor, že v tomto 
ohledu sehrávají významnou úlohu místní 
a regionální orgány při šíření informací, 
vzdělávání a organizaci školení podle 
potřeb místních komunit, do nichž zapojují 
organizace občanské společnosti 
a dobrovolníky;

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že elektronické 
zdravotnictví otevírá velké příležitosti ke 
zlepšení přístupu všech občanů EU ke 
službám zdravotní péče nezávisle ne jejich 
bydlišti, státní příslušnosti, příjmu nebo 
sociálnímu postavení, zdravotnímu 
postižení a věku; zdůrazňuje, že pro 
upevnění sociální a územní soudržnosti, 
odstranění nerovnosti v otázkách zdraví 
a zpřístupnění preventivní zdravotní péče 
a lékařské pomoci ve vzdálených, řídce 
osídlených a jinak znevýhodněných 
regionech mají zásadní význam zdravotní 
gramotnost pacientů, počítačová 
gramotnost pacientů a zdravotnických 
pracovníků a široký přístup k uživatelsky 
vstřícnějším IKT nástrojům podporujícím 
elektronické zdravotnictví; zastává názor, 
že v tomto ohledu sehrávají významnou 
úlohu místní a regionální orgány při šíření 
informací, vzdělávání a organizaci školení 
podle potřeb místních komunit, do nichž 
zapojují organizace občanské společnosti 
a dobrovolníky;

2. domnívá se, že elektronické 
zdravotnictví otevírá velké příležitosti ke 
zlepšení přístupu všech občanů EU ke 
službám zdravotní péče nezávisle na jejich 
bydlišti; zdůrazňuje, že pro upevnění 
sociální a územní soudržnosti, odstranění 
nerovnosti v otázkách zdraví a zpřístupnění 
preventivní zdravotní péče a lékařské 
pomoci na malých ostrovech, ve 
vzdálených, řídce osídlených a jinak 
znevýhodněných regionech, které se, co se 
týče poskytování zdravotnických služeb, 
potýkají se specifickými problémy, mají 
zásadní význam zdravotní gramotnost 
pacientů, počítačová gramotnost pacientů 
a zdravotnických pracovníků a široký 
přístup k uživatelsky vstřícnějším IKT 
nástrojům podporujícím elektronické 
zdravotnictví; zastává názor, že v tomto 
ohledu sehrávají významnou úlohu místní 
a regionální orgány při šíření informací, 
vzdělávání a organizaci školení podle 
potřeb místních komunit, do nichž zapojují 
organizace občanské společnosti 
a dobrovolníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že elektronické 
zdravotnictví otevírá velké příležitosti ke 
zlepšení přístupu všech občanů EU ke 
službám zdravotní péče nezávisle ne jejich 
bydlišti, státní příslušnosti, příjmu nebo
sociálnímu postavení, zdravotnímu
postižení a věku; zdůrazňuje, že pro 

2. domnívá se, že elektronické 
zdravotnictví otevírá velké příležitosti ke 
zlepšení dostupnosti, flexibility a 
standardů poskytování zdravotní péče, 
služeb a systémů pro všechny občany EU
nezávisle na jejich bydlišti, státní 
příslušnosti, příjmu nebo sociálním
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upevnění sociální a územní soudržnosti, 
odstranění nerovnosti v otázkách zdraví 
a zpřístupnění preventivní zdravotní péče 
a lékařské pomoci ve vzdálených, řídce 
osídlených a jinak znevýhodněných 
regionech mají zásadní význam zdravotní 
gramotnost pacientů, počítačová 
gramotnost pacientů a zdravotnických 
pracovníků a široký přístup k uživatelsky 
vstřícnějším IKT nástrojům podporujícím 
elektronické zdravotnictví; zastává názor, 
že v tomto ohledu sehrávají významnou 
úlohu místní a regionální orgány při šíření 
informací, vzdělávání a organizaci školení 
podle potřeb místních komunit, do nichž 
zapojují organizace občanské společnosti 
a dobrovolníky;

postavení, zdravotním postižení a věku;
zdůrazňuje, že pro upevnění sociální 
a územní soudržnosti, zlepšení způsobů 
organizace léčby, kvality a bezpečnosti  
léčby a péče, odstranění nerovnosti 
v otázkách zdraví, uspokojení zdravotních 
potřeb pacientů a zpřístupnění preventivní 
zdravotní péče a lékařské pomoci ve 
vzdálených, řídce osídlených a jinak 
znevýhodněných regionech mají zásadní 
význam zdravotní gramotnost pacientů, 
počítačová gramotnost pacientů 
a zdravotnických pracovníků a široký 
přístup k uživatelsky vstřícnějším IKT 
nástrojům podporujícím elektronické 
zdravotnictví; zastává názor, že v tomto 
ohledu sehrávají významnou úlohu místní 
a regionální orgány při šíření informací,
digitalizace, vzdělávání a organizaci 
školení podle potřeb místních komunit, do 
nichž zapojují organizace občanské 
společnosti a dobrovolníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že elektronické 
zdravotnictví otevírá velké příležitosti ke 
zlepšení přístupu všech občanů EU ke
službám zdravotní péče nezávisle ne jejich 
bydlišti, státní příslušnosti, příjmu nebo 
sociálnímu postavení, zdravotnímu 
postižení a věku; zdůrazňuje, že pro 
upevnění sociální a územní soudržnosti, 
odstranění nerovnosti v otázkách zdraví 
a zpřístupnění preventivní zdravotní péče 
a lékařské pomoci ve vzdálených, řídce 
osídlených a jinak znevýhodněných 
regionech mají zásadní význam zdravotní 

2. domnívá se, že elektronické 
zdravotnictví otevírá velké příležitosti ke 
zlepšení přístupu všech občanů EU ke 
kvalitním a udržitelným službám zdravotní 
péče nezávisle ne jejich bydlišti, státní 
příslušnosti, příjmu nebo sociálnímu 
postavení, zdravotnímu postižení a věku;
zdůrazňuje, že pro upevnění sociální 
a územní soudržnosti, odstranění 
nerovnosti v otázkách zdraví, zajištění 
bezpečnosti a dohledu v zájmu pacientů
a zpřístupnění preventivní zdravotní péče 
a lékařské pomoci ve vzdálených, řídce 
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gramotnost pacientů, počítačová 
gramotnost pacientů a zdravotnických 
pracovníků a široký přístup k uživatelsky 
vstřícnějším IKT nástrojům podporujícím 
elektronické zdravotnictví; zastává názor, 
že v tomto ohledu sehrávají významnou 
úlohu místní a regionální orgány při šíření 
informací, vzdělávání a organizaci školení 
podle potřeb místních komunit, do nichž 
zapojují organizace občanské společnosti 
a dobrovolníky;

osídlených a jinak znevýhodněných 
regionech mají zásadní význam zdravotní 
gramotnost pacientů, počítačová 
gramotnost pacientů a zdravotnických 
pracovníků a široký přístup k uživatelsky 
vstřícnějším IKT nástrojům podporujícím 
elektronické zdravotnictví; zastává názor, 
že v tomto ohledu sehrávají významnou 
úlohu místní a regionální orgány při šíření 
informací o výhodách a příležitostech 
elektronického zdravotnictví, vzdělávání 
a organizaci školení podle potřeb místních 
komunit, do nichž zapojují organizace 
občanské společnosti a dobrovolníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že elektronické 
zdravotnictví otevírá velké příležitosti ke 
zlepšení přístupu všech občanů EU ke
službám zdravotní péče nezávisle ne jejich 
bydlišti, státní příslušnosti, příjmu nebo 
sociálnímu postavení, zdravotnímu
postižení a věku; zdůrazňuje, že pro 
upevnění sociální a územní soudržnosti, 
odstranění nerovnosti v otázkách zdraví 
a zpřístupnění preventivní zdravotní péče 
a lékařské pomoci ve vzdálených, řídce 
osídlených a jinak znevýhodněných 
regionech mají zásadní význam zdravotní 
gramotnost pacientů, počítačová 
gramotnost pacientů a zdravotnických 
pracovníků a široký přístup k uživatelsky
vstřícnějším IKT nástrojům podporujícím 
elektronické zdravotnictví; zastává názor, 
že v tomto ohledu sehrávají významnou 
úlohu místní a regionální orgány při šíření 
informací, vzdělávání a organizaci školení 

2. domnívá se, že elektronické 
zdravotnictví otevírá velké příležitosti ke 
zlepšení rovného přístupu všech občanů 
EU k vnitrostátním i přeshraničním
službám zdravotní péče nezávisle na jejich 
bydlišti, státní příslušnosti, příjmu nebo 
sociálním postavení, zdravotním postižení 
a věku; zdůrazňuje, že pro upevnění 
sociální a územní soudržnosti, odstranění 
nerovnosti v otázkách zdraví a zpřístupnění 
preventivní zdravotní péče a lékařské 
pomoci ve vzdálených, řídce osídlených 
a jinak znevýhodněných regionech mají 
zásadní význam zdravotní gramotnost 
pacientů, počítačová gramotnost pacientů
a zdravotnických pracovníků, zejména co 
se týče ochrany údajů, která je zásadní 
pro vytvoření všestranné důvěry a 
efektivnější využívání IKT v oblasti 
zdravotnictví, širokopásmové připojení a 
přístup k uživatelsky vstřícným IKT 
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podle potřeb místních komunit, do nichž 
zapojují organizace občanské společnosti 
a dobrovolníky;

nástrojům podporujícím elektronické 
zdravotnictví; zastává názor, že v tomto 
ohledu sehrávají významnou úlohu místní 
a regionální orgány při šíření informací, 
vzdělávání a organizaci průběžných
školení podle potřeb místních komunit, do 
nichž zapojují organizace občanské 
společnosti a dobrovolníky, kteří poskytují 
přidanou hodnotu tím, že přispívají k 
sociální soudržnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že Komise musí usnadnit 
využívání strukturálních fondů EU pro 
zavádění infrastruktury elektronického 
zdravotnictví v Evropě  a zároveň vytvořit 
zásady pro interoperabilitu těchto systémů 
v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. domnívá se, že elektronické 
zdravotnictví má i přes všechny své 
nedostatky velký potenciál a mohlo by 
přinést užitek veřejnosti, pacientům, 
zdravotnickému personálu i příslušným 
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orgánům;  

Or. ro

Pozměňovací návrh 13
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
odpovídající pomoc malým a středním  
podnikům ve vztahu k  elektronickému 
zdravotnictví tak, aby byl zaručen rovný 
přístup na trh v rozvíjejícím se sociálně 
tržním hospodářství a aby bylo zajištěno, 
že přispívají k sociální a územní 
soudržnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. domnívá se, že zajištění nezbytných 
nástrojů pro využití veřejných údajů a 
údajů dostupných v reálném čase umožní 
lépe pochopit výhody a rizika, předpovědět 
nežádoucí události a zvýšit  účinnost 
hodnocení zdravotnických technologií;   

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. zdůrazňuje, že je třeba vytrvalého úsilí 
v rámci politiky soudržnosti a 
regionálních politik, aby byly odstraněny 
regionální rozdíly, zejména co se týče 
přístupu ke službám IKT; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 16
Kerstin Westphal

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že zdravotní politika je 
v mnoha členských státech v různé míře 
svěřena regionálním a místním orgánům, a 
vítá jejich aktivní zapojení do vytváření 
a realizace projektu elektronického 
zdravotnictví; žádá, aby se posílila účast 
regionálních a místních orgánů na 
vytváření infrastruktur pro elektronické 
zdravotnictví; zastává názor, že řádně 
fungující, víceúrovňová koncepce správy 
je předpokladem k úspěšnému vybudování 
a používání elektronického zdravotnictví;

3. konstatuje, že zdravotní politika je 
v mnoha členských státech v různé míře 
svěřena regionálním a místním orgánům, a 
vítá jejich aktivní zapojení do vytváření 
a realizace projektu elektronického 
zdravotnictví; žádá, aby se posílila účast 
regionálních a místních orgánů na 
vytváření infrastruktur pro elektronické 
zdravotnictví;

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že zdravotní politika je 
v mnoha členských státech v různé míře 
svěřena regionálním a místním orgánům, a 
vítá jejich aktivní zapojení do vytváření 
a realizace projektu elektronického 
zdravotnictví; žádá, aby se posílila účast 
regionálních a místních orgánů na 
vytváření infrastruktur pro elektronické 
zdravotnictví; zastává názor, že řádně 
fungující, víceúrovňová koncepce správy je 
předpokladem k úspěšnému vybudování 
a používání elektronického zdravotnictví;

3. konstatuje, že zdravotní politika je 
v mnoha členských státech v různé míře 
svěřena regionálním a místním orgánům, a 
vítá jejich aktivní zapojení do vytváření 
a realizace projektu elektronického 
zdravotnictví; žádá, aby se posílila účast 
regionálních a místních orgánů na 
vytváření infrastruktur pro služby 
mobilního zdravotnictví a elektronické 
zdravotnictví; zastává názor, že řádně 
fungující, víceúrovňová koncepce správy je 
předpokladem k úspěšnému vybudování 
a používání elektronického zdravotnictví a 
získání a zlepšování nových druhů 
počítačové gramotnosti ze strany 
zdravotnického personálu i pacientů;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že zdravotní politika je 
v mnoha členských státech v různé míře 
svěřena regionálním a místním orgánům, a 
vítá jejich aktivní zapojení do vytváření 
a realizace projektu elektronického 
zdravotnictví; žádá, aby se posílila účast 
regionálních a místních orgánů na 
vytváření infrastruktur pro elektronické 
zdravotnictví; zastává názor, že řádně 
fungující, víceúrovňová koncepce správy je 
předpokladem k úspěšnému vybudování 
a používání elektronického zdravotnictví;

3. zdůrazňuje, že výkonné zdravotnické 
služby jsou důležitým nástrojem pro 
regionální rozvoj a konkurenceschopnost; 
konstatuje, že zdravotní politika je 
v mnoha členských státech v různé míře 
svěřena regionálním a místním orgánům, a 
vítá jejich aktivní zapojení do vytváření 
a realizace projektu elektronického 
zdravotnictví; žádá, aby se posílila účast 
regionálních a místních orgánů na 
vytváření infrastruktur pro elektronické 
zdravotnictví; zastává názor, že řádně 
fungující, víceúrovňová koncepce správy je 
předpokladem k úspěšnému vybudování 
a používání elektronického zdravotnictví;
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Or. en

Pozměňovací návrh 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že zdravotní politika je 
v mnoha členských státech v různé míře 
svěřena regionálním a místním orgánům, a 
vítá jejich aktivní zapojení do vytváření 
a realizace projektu elektronického 
zdravotnictví; žádá, aby se posílila účast 
regionálních a místních orgánů na 
vytváření infrastruktur pro elektronické 
zdravotnictví; zastává názor, že řádně 
fungující, víceúrovňová koncepce správy je 
předpokladem k úspěšnému vybudování 
a používání elektronického zdravotnictví;

3. konstatuje, že zdravotní politika je 
v mnoha členských státech v různé míře 
svěřena regionálním a místním orgánům, a 
vítá jejich aktivní zapojení do vytváření 
a realizace projektu elektronického 
zdravotnictví; žádá, aby se posílila účast 
regionálních a místních orgánů na 
vytváření infrastruktur pro elektronické 
zdravotnictví, a naléhavě vyzývá k rozvoji 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, která optimalizují zdravotnické 
služby a přinesou co nejúčinnější využití 
těchto služeb; zastává názor, že řádně 
fungující, víceúrovňová koncepce správy je 
předpokladem k úspěšnému vybudování 
a používání elektronického zdravotnictví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 20
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že vzhledem k zásadním 
rozdílům mezi jednotlivými regiony EU 
může elektronické zdravotnictví 
představovat mimořádnou výhodu pro 
obyvatele méně rozvinutých oblastí, a to 
tím, že jim poskytne lepší, transparentnější 
a méně nákladný přístup ke kvalitním 
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službám;

Or. ro

Pozměňovací návrh 21
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že regionální rozdíly v 
přístupu ke službám IKT a nedostatečné 
pokrytí širokopásmovým připojením v 
některých oblastech by zavádění 
elektronického zdravotnictví mohlo 
bránit; doporučuje další investice do 
infrastruktury IKT, přičemž by se měly 
brát v úvahu budoucí možnosti 
financování v rámci politiky soudržnosti, s 
cílem odstranit rozdíly a usnadnit 
využívání služeb elektronického 
zdravotnictví;  

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že organizace systémů 
zdravotní péče spadá do působnosti 
členských států; nicméně naléhavě vyzývá 
Komisi, aby aktivněji koordinovala 
opatření členských států a podporovala 
jejich spolupráci, aby vyjasnila podmínky a 
určila společné překážky přeshraničního 
poskytování zdravotní péče a posoudila 
efektivitu stávajících aplikací 
elektronického zdravotnictví, pokud jde o 
podporu výměny osvědčených postupů na 

4. zdůrazňuje, že organizace systémů 
zdravotní péče spadá do působnosti 
členských států; nicméně naléhavě vyzývá 
Komisi, aby aktivněji koordinovala 
opatření členských států a podporovala 
jejich spolupráci v oblasti telemedicíny, 
aby vyjasnila podmínky a určila společné 
překážky přeshraničního poskytování 
zdravotní péče a posoudila efektivitu 
stávajících aplikací elektronického 
zdravotnictví, pokud jde o podporu 
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úrovni EU; výměny osvědčených postupů mezi 
poskytovateli zdravotní  péče a pacienty na 
úrovni EU a na úrovni regionální a 
národní;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že organizace systémů 
zdravotní péče spadá do působnosti 
členských států; nicméně naléhavě vyzývá 
Komisi, aby aktivněji koordinovala 
opatření členských států a podporovala 
jejich spolupráci, aby vyjasnila podmínky a 
určila společné překážky přeshraničního 
poskytování zdravotní péče a posoudila 
efektivitu stávajících aplikací 
elektronického zdravotnictví, pokud jde o 
podporu výměny osvědčených postupů na 
úrovni EU;

4. zdůrazňuje, že organizace systémů 
zdravotní péče spadá do působnosti 
členských států; nicméně naléhavě vyzývá 
Komisi, aby aktivněji koordinovala 
opatření členských států a podporovala 
jejich spolupráci, zvyšovala 
informovanost, podporovala investice do 
inovativních technologií, aby vyjasnila 
podmínky a určila společné překážky 
přeshraničního poskytování zdravotní péče
a posoudila efektivitu stávajících aplikací 
elektronického zdravotnictví, pokud jde
o podporu výměny osvědčených postupů 
na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že organizace systémů 
zdravotní péče spadá do působnosti 
členských států; nicméně naléhavě vyzývá 
Komisi, aby aktivněji koordinovala 

4. zdůrazňuje, že organizace systémů 
zdravotní péče spadá do působnosti orgánů
členských států, které mají zodpovědnost a 
povinnost zaručit všem přístup k vysoce 



AM\943840CS.doc 17/19 PE516.648v01-00

CS

opatření členských států a podporovala 
jejich spolupráci, aby vyjasnila podmínky a 
určila společné překážky přeshraničního 
poskytování zdravotní péče a posoudila 
efektivitu stávajících aplikací 
elektronického zdravotnictví, pokud jde o 
podporu výměny osvědčených postupů na 
úrovni EU;

kvalitní zdravotní  péči a zajistit 
udržitelnost této základní veřejné služby, 
pokud jde o sociální a územní soudržnost;
nicméně naléhavě vyzývá Komisi, aby 
aktivněji koordinovala opatření členských 
států a podporovala jejich spolupráci, aby 
vyjasnila podmínky a určila společné 
překážky přeshraničního poskytování 
zdravotní péče s cílem zaručit jejich 
interoperabilitu, například z hlediska 
proplácení nákladů a shromažďování a 
vyhodnocování údajů o lékařské péči, 
usnadnění společného vytváření databází 
v celé EU, a aby posoudila efektivitu 
stávajících aplikací elektronického 
zdravotnictví, pokud jde o podporu 
výměny osvědčených postupů na úrovni 
EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 25
Kerstin Westphal

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že 
zejména kvůli současné krizi 
konkurenceschopnosti v Unii bylo 
navrženo snížení prostředků, jež jsou
v rámci nástroje pro propojení Evropy 
určeny na širokopásmové a digitální 
služby; doufá, že výše financování této 
oblasti zůstane v programu Horizont 2020 
zachována; vybízí místní a regionální 
orgány, aby k financování elektronického 
zdravotnictví využívaly prostředky EU.

5. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že 
zejména kvůli současné krizi 
konkurenceschopnosti v Unii bylo 
navrženo snížení prostředků, jež jsou 
v rámci nástroje pro propojení Evropy 
určeny na širokopásmové a digitální 
služby; doufá, že výše financování této 
oblasti zůstane v programu Horizont 2020 
zachována; vybízí místní a regionální 
orgány, aby k financování elektronického 
zdravotnictví využívaly prostředky EU, 
aniž by zároveň omezily financování 
tradičních zdravotnických služeb nebo 
zavíraly nemocnice v majetku místních 
společenství;   

Or. de
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Pozměňovací návrh 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že 
zejména kvůli současné krizi 
konkurenceschopnosti v Unii bylo 
navrženo snížení prostředků, jež jsou v 
rámci nástroje pro propojení Evropy 
určeny na širokopásmové a digitální 
služby; doufá, že výše financování této 
oblasti zůstane v programu Horizont 2020 
zachována; vybízí místní a regionální 
orgány, aby k financování elektronického 
zdravotnictví využívaly prostředky EU.

5. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že 
zejména kvůli současné krizi 
konkurenceschopnosti v Unii bylo 
navrženo snížení prostředků, jež jsou 
v rámci nástroje pro propojení Evropy 
určeny na širokopásmové a digitální 
služby; doufá, že výše financování této 
oblasti zůstane v programu Horizont 2020 
zachována; vybízí místní a regionální 
orgány, aby k financování elektronického 
zdravotnictví a ke sdílení vědomostí v 
rámci zdravotní gramotnosti využívaly 
prostředky EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že 
zejména kvůli současné krizi 
konkurenceschopnosti v Unii bylo 
navrženo snížení prostředků, jež jsou v 
rámci nástroje pro propojení Evropy 
určeny na širokopásmové a digitální 
služby; doufá, že výše financování této 
oblasti zůstane v programu Horizont 2020 
zachována; vybízí místní a regionální 
orgány, aby k financování elektronického 
zdravotnictví využívaly prostředky EU.

5. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že 
zejména kvůli současné krizi 
konkurenceschopnosti v Unii bylo 
navrženo snížení prostředků, jež jsou 
v rámci nástroje pro propojení Evropy 
určeny na širokopásmové a digitální 
služby; doufá, že výše financování této 
oblasti zůstane v programu Horizont 2020 
zachována; vybízí místní a regionální 
orgány, aby k financování elektronického 
zdravotnictví efektivně využívaly 
prostředky EU.
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Pozměňovací návrh 28
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. je znepokojen významným omezením 
poskytování zdravotních služeb v době 
krize, mimo jiné proto, že jsou zavírána 
zdravotní střediska a snižovány stavy, což 
ještě zhoršuje specifické problémy, jimž 
čelí ostrovy a vzdálené a horské oblasti ve 
snaze zajistit dostupnost zdravotnických 
služeb;
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