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Muudatusettepanek 1
Kerstin Westphal

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidabs heaks Euroopa Komisjoni teatise 
e-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava 
kohta ja on seisukohal, et see annab 
riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele 
asutustele olulised suunised selle kohta, 
kuidas valmistada ELi tervishoiusüsteeme 
ette tänapäeva probleemidega 
tegelemiseks: elanikkonna vananemine, 
krooniliste haiguste levik, kasvav vajadus 
hooldusteenuste ja eritervishoiuteenuste 
järele, vajadus tõhusamalt kasutada aina 
vähenevaid ressursse, bürokraatia ja 
korruptsiooni vähendamine ning stabiilse 
turu loomine innovatsiooni julgustamiseks;

1. kiidab heaks Euroopa Komisjoni teatise 
e-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava 
kohta ja on seisukohal, et see annab 
riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele 
asutustele olulised suunised selle kohta, 
kuidas valmistada ELi tervishoiusüsteeme 
ette tänapäeva probleemidega 
tegelemiseks: elanikkonna vananemine, 
noorte inimeste lahkumine 
maapiirkondadest, krooniliste haiguste 
levik, kasvav vajadus hooldusteenuste ja 
eritervishoiuteenuste järele, vajadus 
tõhusamalt kasutada aina vähenevaid 
ressursse, bürokraatia ja korruptsiooni 
vähendamine ning stabiilse turu loomine 
innovatsiooni julgustamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 2
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidab heaks Euroopa Komisjoni teatise 
e-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava 
kohta ja on seisukohal, et see annab 
riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele 
asutustele olulised suunised selle kohta, 
kuidas valmistada ELi tervishoiusüsteeme 
ette tänapäeva probleemidega 
tegelemiseks: elanikkonna vananemine, 
krooniliste haiguste levik, kasvav vajadus 
hooldusteenuste ja eritervishoiuteenuste 

1. kiidab heaks Euroopa Komisjoni teatise 
e-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava 
kohta ja on seisukohal, et see annab 
riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele 
asutustele olulised suunised 
tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse 
tagamiseks, tagades samal ajal üldise 
juurdepääsu teenustele, ja selle kohta, 
kuidas valmistada ELi tervishoiusüsteeme 
ette tänapäeva probleemidega 
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järele, vajadus tõhusamalt kasutada aina 
vähenevaid ressursse, bürokraatia ja 
korruptsiooni vähendamine ning stabiilse 
turu loomine innovatsiooni julgustamiseks;

tegelemiseks: elanikkonna vananemine, 
krooniliste haiguste levik, kasvav vajadus 
hooldusteenuste ja eritervishoiuteenuste 
järele, vajadus tõhusamalt kasutada aina 
vähenevaid ressursse, bürokraatia ja 
korruptsiooni vähendamine ning stabiilse 
turu loomine innovatsiooni julgustamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidab heaks Euroopa Komisjoni teatise 
e-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava 
kohta ja on seisukohal, et see annab 
riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele 
asutustele olulised suunised selle kohta, 
kuidas valmistada ELi tervishoiusüsteeme 
ette tänapäeva probleemidega 
tegelemiseks: elanikkonna vananemine, 
krooniliste haiguste levik, kasvav vajadus 
hooldusteenuste ja eritervishoiuteenuste 
järele, vajadus tõhusamalt kasutada aina 
vähenevaid ressursse, bürokraatia ja 
korruptsiooni vähendamine ning stabiilse 
turu loomine innovatsiooni julgustamiseks;

1. kiidab heaks Euroopa Komisjoni teatise 
e-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava 
kohta ja on seisukohal, et see annab 
riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele 
asutustele olulised suunised selle kohta, 
kuidas valmistada ELi tervishoiusüsteeme 
ette tänapäeva probleemidega 
tegelemiseks: elanikkonna vananemine, 
krooniliste haiguste levik, kasvav vajadus 
hooldusteenuste ja eritervishoiuteenuste 
järele, vajadus tõhusamalt kasutada aina 
vähenevaid ressursse, 
tervishoiusüsteemide kulude 
vähendamine, bürokraatia ja korruptsiooni 
vähendamine ning stabiilse turu loomine 
tervishoiusüsteemide innovatsiooni, 
jätkusuutlikkuse ja optimeerimise
julgustamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 4
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kiidab heaks Euroopa Komisjoni teatise 
e-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava 
kohta ja on seisukohal, et see annab 
riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele 
asutustele olulised suunised selle kohta, 
kuidas valmistada ELi tervishoiusüsteeme 
ette tänapäeva probleemidega 
tegelemiseks: elanikkonna vananemine, 
krooniliste haiguste levik, kasvav vajadus 
hooldusteenuste ja eritervishoiuteenuste 
järele, vajadus tõhusamalt kasutada aina 
vähenevaid ressursse, bürokraatia ja 
korruptsiooni vähendamine ning stabiilse 
turu loomine innovatsiooni julgustamiseks;

1. kiidab heaks Euroopa Komisjoni teatise 
e-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava 
kohta ja on seisukohal, et see annab 
riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele 
asutustele olulised suunised selle kohta, 
kuidas valmistada ELi tervishoiusüsteeme 
ette tänapäeva probleemidega 
tegelemiseks: elanikkonna vananemine, 
krooniliste haiguste laialdasem levik, 
vajadus tagada teatud puuetega 
patsientidele sobiv ravi, vajadus säilitada 
tervishoiu inimlik mõõde, ületada 
kasvavaid raskusi tervise- ja sotsiaalsete 
küsimuste lahushoidmisel, tegeleda 
probleemidega, mis on seotud patsientide 
suureneva liikuvusega, kasvav vajadus 
hooldusteenuste ja eritervishoiuteenuste 
järele, vajadus tõhusamalt kasutada aina 
vähenevaid ressursse, bürokraatia ja 
korruptsiooni vähendamine ning stabiilse 
turu loomine innovatsiooni, tööhõive, 
sotsiaalse arengu ja õigluse
julgustamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 5
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et arvestades nii 
demograafiliste muutuste mõju kui ka 
tervishoiutöötajate arvu langusega, 
peavad Euroopa Liit ja tema liikmesriigid 
läbi viima olulisi struktuurireforme, et 
tagada tervishoiusüsteemide 
jätkusuutlikkus ja avalikkuse juurdepääs 
kvaliteetsetele teenustele eranditult kõigis 
ELi piirkondades;
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Or. ro

Muudatusettepanek 6
Kerstin Westphal

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et e-tervis pakub häid 
võimalusi tervishoiuteenustele 
kättesaadavuse parandamiseks kõigi ELi 
kodanike hulgas, olenemata nende 
asukohast, kodakondsusest, sissetulekust, 
sotsiaalsest staatusest, puudest või 
vanusest; rõhutab, et patsientide 
tervishoiualased teadmised ning patsientide 
ja meedikute digitaalne kirjaoskus, 
juurdepääs lairibaühendusele ja 
kasutajasõbralikud e-tervise info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia vahendid on 
olulised selleks, et tugevdada sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, kaotada 
ebavõrdsus tervishoius ja pakkuda 
juurdepääsu ennetavatele tervishoiualastele 
meetmetele ning meditsiinilisele 
nõustamisele kõrvalistes, hõreda 
asustusega ja muus osas halvemas 
olukorras olevates piirkondades; on 
seisukohal, et piirkondlikel ja kohalikel 
omavalitsustel on oluline roll selles, et 
teabe jagamine ning hariduse ja koolituste 
korraldamine toimuks vastavalt kohalike 
kogukondade vajadustele, ning et 
kodanikuühiskonna organisatsioonid ja 
vabatahtlikud sellesse kaasataks;

2. on arvamusel, et e-tervis pakub lisaks 
tavapärastele tervishoiuteenustele häid 
võimalusi tervishoiuteenustele 
kättesaadavuse parandamiseks kõigi ELi 
kodanike hulgas, olenemata nende 
asukohast, kodakondsusest, sissetulekust, 
sotsiaalsest staatusest, puudest või 
vanusest; rõhutab, et patsientide 
tervishoiualased teadmised ning patsientide 
ja meedikute digitaalne kirjaoskus, 
juurdepääs lairibaühendusele ja 
kasutajasõbralikud e-tervise info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia vahendid on 
olulised selleks, et tugevdada sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, kaotada 
ebavõrdsus tervishoius ja pakkuda 
juurdepääsu ennetavatele tervishoiualastele 
meetmetele ning meditsiinilisele 
nõustamisele kõrvalistes, hõreda 
asustusega ja muus osas halvemas 
olukorras olevates piirkondades; on 
seisukohal, et piirkondlikel ja kohalikel 
omavalitsustel on oluline roll selles, et 
teabe jagamine ning hariduse ja koolituste 
korraldamine toimuks vastavalt kohalike 
kogukondade vajadustele, ning et 
kodanikuühiskonna organisatsioonid ja 
vabatahtlikud sellesse kaasataks;

Or. de

Muudatusettepanek 7
Nikos Chrysogelos
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Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et e-tervis pakub häid 
võimalusi tervishoiuteenustele 
kättesaadavuse parandamiseks kõigi ELi 
kodanike hulgas, olenemata nende 
asukohast, kodakondsusest, sissetulekust, 
sotsiaalsest staatusest, puudest või 
vanusest; rõhutab, et patsientide 
tervishoiualased teadmised ning patsientide 
ja meedikute digitaalne kirjaoskus, 
juurdepääs lairibaühendusele ja 
kasutajasõbralikud e-tervise info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia vahendid on 
olulised selleks, et tugevdada sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, kaotada 
ebavõrdsus tervishoius ja pakkuda 
juurdepääsu ennetavatele tervishoiualastele 
meetmetele ning meditsiinilisele 
nõustamisele kõrvalistes, hõreda 
asustusega ja muus osas halvemas 
olukorras olevates piirkondades; on 
seisukohal, et piirkondlikel ja kohalikel 
omavalitsustel on oluline roll selles, et 
teabe jagamine ning hariduse ja koolituste 
korraldamine toimuks vastavalt kohalike 
kogukondade vajadustele, ning et 
kodanikuühiskonna organisatsioonid ja 
vabatahtlikud sellesse kaasataks;

2. on arvamusel, et e-tervis pakub häid 
võimalusi tervishoiuteenustele 
kättesaadavuse parandamiseks kõigi ELi 
kodanike hulgas, olenemata nende 
asukohast; rõhutab, et patsientide 
tervishoiualased teadmised ning patsientide 
ja meedikute digitaalne kirjaoskus, 
juurdepääs lairibaühendusele ja 
kasutajasõbralikud e-tervise info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia vahendid on 
olulised selleks, et tugevdada sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, kaotada 
ebavõrdsus tervishoius ja pakkuda 
juurdepääsu ennetavatele tervishoiualastele 
meetmetele ning meditsiinilisele 
nõustamisele väikesaartel, kõrvalistes, 
hõreda asustusega ja muus osas halvemas 
olukorras olevates piirkondades, kus 
tervishoiuteenuste osutamine on eriti 
keeruline; on seisukohal, et piirkondlikel 
ja kohalikel omavalitsustel on oluline roll 
selles, et teabe jagamine ning hariduse ja 
koolituste korraldamine toimuks vastavalt 
kohalike kogukondade vajadustele, ning et 
kodanikuühiskonna organisatsioonid ja 
vabatahtlikud sellesse kaasataks;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et e-tervis pakub häid 
võimalusi tervishoiuteenustele 
kättesaadavuse parandamiseks kõigi ELi 

2. on arvamusel, et e-tervis pakub häid 
võimalusi tervishoiuteenuste pakkumise, 
tervishoiuteenuste ja tervishoiusüsteemide 
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kodanike hulgas, olenemata nende 
asukohast, kodakondsusest, sissetulekust, 
sotsiaalsest staatusest, puudest või 
vanusest; rõhutab, et patsientide 
tervishoiualased teadmised ning patsientide 
ja meedikute digitaalne kirjaoskus, 
juurdepääs lairibaühendusele ja 
kasutajasõbralikud e-tervise info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia vahendid on 
olulised selleks, et tugevdada sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, kaotada 
ebavõrdsus tervishoius ja pakkuda 
juurdepääsu ennetavatele tervishoiualastele 
meetmetele ning meditsiinilisele 
nõustamisele kõrvalistes, hõreda 
asustusega ja muus osas halvemas 
olukorras olevates piirkondades; on 
seisukohal, et piirkondlikel ja kohalikel 
omavalitsustel on oluline roll selles, et 
teabe jagamine ning hariduse ja koolituste 
korraldamine toimuks vastavalt kohalike 
kogukondade vajadustele, ning et 
kodanikuühiskonna organisatsioonid ja 
vabatahtlikud sellesse kaasataks;

kättesaadavuse, paindlikkuse ja 
standardite parandamiseks kõigi ELi 
kodanike hulgas, olenemata nende 
asukohast, kodakondsusest, sissetulekust, 
sotsiaalsest staatusest, puudest või 
vanusest; rõhutab, et patsientide 
tervishoiualased teadmised ning patsientide 
ja meedikute digitaalne kirjaoskus, 
juurdepääs lairibaühendusele ja 
kasutajasõbralikud e-tervise info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia vahendid on 
olulised selleks, et tugevdada sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, parandada 
ravi korraldamise viise, ravi ja hoolduse 
kvaliteeti ja ohutust, kaotada ebavõrdsus 
tervishoius, rahuldada patsientide 
tervishoiualased vajadused ja pakkuda 
juurdepääsu ennetavatele tervishoiualastele 
meetmetele ning meditsiinilisele 
nõustamisele kõrvalistes, hõreda 
asustusega ja muus osas halvemas 
olukorras olevates piirkondades; on 
seisukohal, et piirkondlikel ja kohalikel 
omavalitsustel on oluline roll selles, et 
teabe jagamine ja digitaliseerimine ning 
hariduse ja koolituste korraldamine 
toimuks vastavalt kohalike kogukondade 
vajadustele, ning et kodanikuühiskonna 
organisatsioonid ja vabatahtlikud sellesse 
kaasataks;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et e-tervis pakub häid 
võimalusi tervishoiuteenustele 
kättesaadavuse parandamiseks kõigi ELi 
kodanike hulgas, olenemata nende 
asukohast, kodakondsusest, sissetulekust, 

2. on arvamusel, et e-tervis pakub häid 
võimalusi kvaliteetsetele ja säästlikele
tervishoiuteenustele kättesaadavuse 
parandamiseks kõigi ELi kodanike hulgas, 
olenemata nende asukohast, 
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sotsiaalsest staatusest, puudest või 
vanusest; rõhutab, et patsientide 
tervishoiualased teadmised ning patsientide 
ja meedikute digitaalne kirjaoskus, 
juurdepääs lairibaühendusele ja 
kasutajasõbralikud e-tervise info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia vahendid on 
olulised selleks, et tugevdada sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, kaotada 
ebavõrdsus tervishoius ja pakkuda 
juurdepääsu ennetavatele tervishoiualastele 
meetmetele ning meditsiinilisele 
nõustamisele kõrvalistes, hõreda 
asustusega ja muus osas halvemas 
olukorras olevates piirkondades; on 
seisukohal, et piirkondlikel ja kohalikel 
omavalitsustel on oluline roll selles, et 
teabe jagamine ning hariduse ja koolituste 
korraldamine toimuks vastavalt kohalike 
kogukondade vajadustele, ning et 
kodanikuühiskonna organisatsioonid ja 
vabatahtlikud sellesse kaasataks;

kodakondsusest, sissetulekust, sotsiaalsest 
staatusest, puudest või vanusest; rõhutab, et 
patsientide tervishoiualased teadmised ning 
patsientide ja meedikute digitaalne 
kirjaoskus, juurdepääs lairibaühendusele ja 
kasutajasõbralikud e-tervise info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia vahendid on 
olulised selleks, et tugevdada sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, kaotada 
ebavõrdsus tervishoius, tagada patsientide 
ohutus ja järelevalve, ja pakkuda 
juurdepääsu ennetavatele tervishoiualastele 
meetmetele ning meditsiinilisele 
nõustamisele kõrvalistes, hõreda 
asustusega ja muus osas halvemas 
olukorras olevates piirkondades; on 
seisukohal, et piirkondlikel ja kohalikel 
omavalitsustel on oluline roll selles, et 
teabe jagamine e-tervisega seotud kasu ja 
võimaluste kohta ning hariduse ja 
koolituste korraldamine toimuks vastavalt 
kohalike kogukondade vajadustele, ning et 
kodanikuühiskonna organisatsioonid ja 
vabatahtlikud sellesse kaasataks;

Or. en

Muudatusettepanek 10
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et e-tervis pakub häid 
võimalusi tervishoiuteenustele 
kättesaadavuse parandamiseks kõigi ELi 
kodanike hulgas, olenemata nende 
asukohast, kodakondsusest, sissetulekust, 
sotsiaalsest staatusest, puudest või 
vanusest; rõhutab, et patsientide 
tervishoiualased teadmised ning patsientide 
ja meedikute digitaalne kirjaoskus, 
juurdepääs lairibaühendusele ja 
kasutajasõbralikud e-tervise info- ja 

2. on arvamusel, et e-tervis pakub häid 
võimalusi riigisisestele ja piiriülestele
tervishoiuteenustele kättesaadavuse 
parandamiseks võrdselt kõigi ELi kodanike 
hulgas, olenemata nende asukohast, 
kodakondsusest, sissetulekust, sotsiaalsest 
staatusest, puudest või vanusest; rõhutab, et 
patsientide tervishoiualased teadmised ning 
patsientide ja tervishoiupersonali
digitaalne kirjaoskus, eelkõige seoses 
andmekaitse, mis on oluline vastastikuse 
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kommunikatsioonitehnoloogia vahendid on 
olulised selleks, et tugevdada sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, kaotada 
ebavõrdsus tervishoius ja pakkuda 
juurdepääsu ennetavatele tervishoiualastele 
meetmetele ning meditsiinilisele 
nõustamisele kõrvalistes, hõreda 
asustusega ja muus osas halvemas 
olukorras olevates piirkondades; on 
seisukohal, et piirkondlikel ja kohalikel 
omavalitsustel on oluline roll selles, et 
teabe jagamine ning hariduse ja koolituste
korraldamine toimuks vastavalt kohalike 
kogukondade vajadustele, ning et 
kodanikuühiskonna organisatsioonid ja 
vabatahtlikud sellesse kaasataks;

usalduse rajamiseks ja IKT tõhusamaks 
integreerimiseks tervishoiusektorisse, 
juurdepääs lairibaühendusele ja juurdepääs 
kasutajasõbralikele e-tervise info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia vahenditele
on olulised selleks, et tugevdada sotsiaalset 
ja territoriaalset ühtekuuluvust, kaotada 
ebavõrdsus tervishoius ja pakkuda 
juurdepääsu ennetavatele tervishoiualastele 
meetmetele ning meditsiinilisele 
nõustamisele kõrvalistes, hõreda 
asustusega ja muus osas halvemas 
olukorras olevates piirkondades; on 
seisukohal, et piirkondlikel ja kohalikel 
omavalitsustel on oluline roll selles, et 
teabe jagamine ning hariduse ja elukestva 
õppe korraldamine toimuks vastavalt 
kohalike kogukondade vajadustele, ning et 
sellesse kaasataks kodanikuühiskonna 
organisatsioonid ja vabatahtlikud, kes 
loovad lisandväärtust, aidates kaasa 
sotsiaalsele ühtekuuluvusele;

Or. es

Muudatusettepanek 11
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on seisukohal, et komisjon peab 
võimaldama kasutada ELi 
struktuurifonde e-tervise infrastruktuuri 
rakendamiseks Euroopas, arendades 
samal ajal suuniseid nende süsteemide 
koostalitlusvõime kohta ELi tasandil;

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. on seisukohal, et vaatamata oma 
puudustele, on e-tervisel suur potentsiaal 
ja see võib tuua kasu üldsusele, 
patsientidele, meditsiinitöötajatele ja ka 
ametivõimudele;

Or. ro

Muudatusettepanek 13
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab vajadust piisavalt toetada 
VKEsid seoses e-tervisega, et nad saaksid 
areneva turumajanduse tingimustes 
turulepääsuks võrdsed võimalused ja 
tagada, et nad annaksid sotsiaalsesse ja 
territoriaalsesse ühtekuuluvusse oma 
panuse;

Or. es

Muudatusettepanek 14
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 2 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. leiab, et riski ja kasulikkuse 
vahekorra paremaks mõistmiseks, 
kõrvaltoimete prognoosimiseks ja 
tervisetehnoloogia tõhusamaks 
hindamiseks tuleb anda vajalikud 
töövahendid, mis võimaldavad avalike ja 
reaalajas esitatavate andmete paremat 
ohjamist; 

Or. en

Muudatusettepanek 15
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 2 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 d. rõhutab vajadust teha pidevaid 
jõupingutusi nii ühtekuuluvuspoliitika ja 
regionaalpoliitika alal, et kõrvaldada 
piirkondlikud erinevused, eriti seoses 
juurdepääsu võimaldamisega IKT 
teenustele;

Or. ro

Muudatusettepanek 16
Kerstin Westphal

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et mitme liikmesriigi 
tervishoiupoliitika on erineval määral 
usaldatud piirkondlike ja kohalike 
omavalitsuste kätesse ning kiidab heaks 
nende aktiivse osalemise e-tervise projekti 

3. märgib, et mitme liikmesriigi 
tervishoiupoliitika on erineval määral 
usaldatud piirkondlike ja kohalike 
omavalitsuste kätesse ning kiidab heaks 
nende aktiivse osalemise e-tervise projekti 
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väljatöötamises ja rakendamises; nõuab 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste rolli 
suurendamist e-tervise infrastruktuuri 
arendamises; on arvamusel, et hästi 
toimivat mitmetasandilist juhtimist toetav 
lähenemisviis on e-tervise eduka 
kehtestamise ja rakendamise eeltingimus;

väljatöötamises ja rakendamises; nõuab 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste rolli 
suurendamist e-tervise infrastruktuuri 
arendamises;

Or. de

Muudatusettepanek 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et mitme liikmesriigi 
tervishoiupoliitika on erineval määral 
usaldatud piirkondlike ja kohalike 
omavalitsuste kätesse ning kiidab heaks 
nende aktiivse osalemise e-tervise projekti 
väljatöötamises ja rakendamises; nõuab 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste rolli 
suurendamist e-tervise infrastruktuuri 
arendamises; on arvamusel, et hästi 
toimivat mitmetasandilist juhtimist toetav 
lähenemisviis on e-tervise eduka 
kehtestamise ja rakendamise eeltingimus;

3. märgib, et mitme liikmesriigi 
tervishoiupoliitika on erineval määral 
usaldatud piirkondlike ja kohalike 
omavalitsuste kätesse ning kiidab heaks 
nende aktiivse osalemise e-tervise projekti 
väljatöötamises ja rakendamises; nõuab 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste rolli 
suurendamist m-tervise teenuste ja e-
tervise infrastruktuuri arendamises; on 
arvamusel, et hästi toimivat 
mitmetasandilist juhtimist toetav 
lähenemisviis on e-tervise eduka 
kehtestamise ja rakendamise ning 
tervishoiutöötajate ja patsientide uute 
digitaalsete oskuste omandamise ja 
parandamise eeltingimus;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 3



PE516.648v01-00 14/19 AM\943840ET.doc

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et mitme liikmesriigi 
tervishoiupoliitika on erineval määral 
usaldatud piirkondlike ja kohalike 
omavalitsuste kätesse ning kiidab heaks 
nende aktiivse osalemise e-tervise projekti 
väljatöötamises ja rakendamises; nõuab 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste rolli 
suurendamist e-tervise infrastruktuuri 
arendamises; on arvamusel, et hästi 
toimivat mitmetasandilist juhtimist toetav 
lähenemisviis on e-tervise eduka 
kehtestamise ja rakendamise eeltingimus;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et tõhusad 
tervishoiuteenused on piirkondliku 
arengu ja konkurentsivõime 
suurendamise oluline abivahend; märgib, 
et mitme liikmesriigi tervishoiupoliitika on 
erineval määral usaldatud piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste kätesse ning kiidab 
heaks nende aktiivse osalemise e-tervise 
projekti väljatöötamises ja rakendamises; 
nõuab piirkondlike ja kohalike 
omavalitsuste rolli suurendamist e-tervise 
infrastruktuuri arendamises; on arvamusel, 
et hästi toimivat mitmetasandilist juhtimist 
toetav lähenemisviis on e-tervise eduka 
kehtestamise ja rakendamise eeltingimus;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et mitme liikmesriigi 
tervishoiupoliitika on erineval määral 
usaldatud piirkondlike ja kohalike 
omavalitsuste kätesse ning kiidab heaks 
nende aktiivse osalemise e-tervise projekti 
väljatöötamises ja rakendamises; nõuab 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste rolli 
suurendamist e-tervise infrastruktuuri 
arendamises; on arvamusel, et hästi 
toimivat mitmetasandilist juhtimist toetav 
lähenemisviis on e-tervise eduka 
kehtestamise ja rakendamise eeltingimus;

3. märgib, et mitme liikmesriigi 
tervishoiupoliitika on erineval määral 
usaldatud piirkondlike ja kohalike 
omavalitsuste kätesse ning kiidab heaks 
nende aktiivse osalemise e-tervise projekti 
väljatöötamises ja rakendamises; nõuab 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste rolli 
suurendamist e-tervise infrastruktuuri 
arendamises ja soovitab tungivalt 
arendada avaliku ja erasektori 
partnerlust, et optimeerida 
meditsiiniteenuseid ja neid kõige 
tõhusamalt ära kasutada; on arvamusel, et 
hästi toimivat mitmetasandilist juhtimist 
toetav lähenemisviis on e-tervise eduka 
kehtestamise ja rakendamise eeltingimus;
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Or. ro

Muudatusettepanek 20
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et arvestades ELi piirkondade 
väga suurte erinevustega, võib e-tervis 
osutuda silmapaistvaks eeliseks neile, kes 
elavad vähemarenenud piirkondades, 
pakkudes neile paremat, läbipaistvamat ja 
odavamat juurdepääsu kvaliteetsetele 
teenustele;

Or. ro

Muudatusettepanek 21
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et IKT teenustele 
juurdepääsu piirkondlikud erinevused ja 
ebapiisav lairibaühendus teatud aladel 
võivad takistada e-tervise kasutuselevõttu;
soovitab teha rohkem investeeringuid IKT 
infrastruktuuri, võttes arvesse tulevasi 
rahastamisvõimalusi 
ühtekuuluvuspoliitika raames, et täita 
lüngad ja hõlbustada e-tervise teenuste 
kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Justina Vitkauskaite Bernard
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et tervishoiusüsteemide 
korralduslikud küsimused kuuluvad 
liikmesriikide pädevusse; nõuab siiski 
tungivalt, et komisjon võtaks ELi tasandil 
parimate tavade jagamise julgustamise 
kontekstis aktiivsemalt osa liikmesriikide 
tegevuste kooskõlastamisest ja koostöö 
julgustamisest, tingimuste selgitamisest ja 
piiriülese tervishoiuteenuse pakkumises 
esinevate ühiste tõkete tuvastamisest ning 
olemasolevate e-tervishoiu rakenduste 
tõhususe hindamisest;

4. rõhutab, et tervishoiusüsteemide 
korralduslikud küsimused kuuluvad 
liikmesriikide pädevusse; nõuab siiski 
tungivalt, et komisjon võtaks ELi, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
tervishoiuteenuste osutajate ja patsientide 
vahel parimate tavade jagamise 
julgustamise kontekstis aktiivsemalt osa 
liikmesriikide telemeditsiini alaste 
tegevuste kooskõlastamisest ja koostöö 
julgustamisest, tingimuste selgitamisest ja 
piiriülese tervishoiuteenuse pakkumises 
esinevate ühiste tõkete tuvastamisest ning 
olemasolevate e-tervishoiu rakenduste 
tõhususe hindamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et tervishoiusüsteemide 
korralduslikud küsimused kuuluvad 
liikmesriikide pädevusse; nõuab siiski 
tungivalt, et komisjon võtaks ELi tasandil 
parimate tavade jagamise julgustamise 
kontekstis aktiivsemalt osa liikmesriikide 
tegevuste kooskõlastamisest ja koostöö 
julgustamisest, tingimuste selgitamisest ja 
piiriülese tervishoiuteenuse pakkumises 
esinevate ühiste tõkete tuvastamisest ning 
olemasolevate e-tervishoiu rakenduste 
tõhususe hindamisest;

4. rõhutab, et tervishoiusüsteemide 
korralduslikud küsimused kuuluvad 
liikmesriikide pädevusse; nõuab siiski 
tungivalt, et komisjon võtaks ELi tasandil 
parimate tavade jagamise julgustamise 
kontekstis aktiivsemalt osa liikmesriikide 
tegevuste kooskõlastamisest ja koostöö 
julgustamisest, teadlikkuse tõstmisest, 
uuenduslikesse tehnoloogiatesse 
investeeringute soodustamisest, tingimuste 
selgitamisest ja piiriülese tervishoiuteenuse 
pakkumises esinevate ühiste tõkete 
tuvastamisest ning olemasolevate e-
tervishoiu rakenduste tõhususe 
hindamisest;
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Or. en

Muudatusettepanek 24
María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et tervishoiusüsteemide 
korralduslikud küsimused kuuluvad 
liikmesriikide pädevusse; nõuab siiski 
tungivalt, et komisjon võtaks ELi tasandil 
parimate tavade jagamise julgustamise 
kontekstis aktiivsemalt osa liikmesriikide 
tegevuste kooskõlastamisest ja koostöö 
julgustamisest, tingimuste selgitamisest ja 
piiriülese tervishoiuteenuse pakkumises 
esinevate ühiste tõkete tuvastamisest ning 
olemasolevate e-tervishoiu rakenduste 
tõhususe hindamisest;

4. rõhutab, et tervishoiusüsteemide 
korralduslikud küsimused kuuluvad 
liikmesriigi ametiasutuste pädevusse,
kellel on vastutus ja kohustus tagada iga 
inimese juurdepääs kvaliteetsele 
tervishoiule ja tagada selle 
jätkusuutlikkus, kuna see on sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse seisukohast 
oluline avalik teenus; nõuab siiski 
tungivalt, et komisjon võtaks ELi tasandil 
parimate tavade jagamise julgustamise 
kontekstis aktiivsemalt osa liikmesriikide 
tegevuste kooskõlastamisest ja koostöö 
julgustamisest, tingimuste selgitamisest ja 
piiriülese tervishoiuteenuse pakkumises 
esinevate ühiste tõkete tuvastamisest ning 
olemasolevate e-tervishoiu rakenduste 
tõhususe hindamisest, et tagada 
koostalitlusvõime, näiteks seoses 
hüvitamise korra ja tervishoiuandmete 
kogumise ja hindamisega, hõlbustades 
andmebaaside ühist arendamist kogu 
ELis;

Or. es

Muudatusettepanek 25
Kerstin Westphal

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab praegust liidu konkurentsivõime 5. peab praegust liidu konkurentsivõime 
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kriisi arvestades sügavalt kahetsusväärseks, 
et plaanitakse kärpida Euroopa ühendamise 
rahastu toetusi lairibaühenduse ja 
digitaalsetele teenustele; loodab, et selle 
ala rahastamist jätkatakse Horisont 2020 
raames; julgustab piirkondlikke ja 
kohalikke omavalitsusi kasutama e-
tervishoiu rahastamiseks ELi vahendeid.

kriisi arvestades sügavalt kahetsusväärseks, 
et plaanitakse kärpida Euroopa ühendamise 
rahastu toetusi lairibaühenduse ja 
digitaalsetele teenustele; loodab, et selle 
ala rahastamist jätkatakse Horisont 2020 
raames; julgustab piirkondlikke ja 
kohalikke omavalitsusi kasutama e-
tervishoiu rahastamiseks ELi vahendeid,
samas vähendamata traditsiooniliste 
tervishoiuteenuste rahastamist ega 
sulgemata kogukonna omandis olevaid 
haiglad.

Or. de

Muudatusettepanek 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab praegust liidu konkurentsivõime 
kriisi arvestades sügavalt kahetsusväärseks, 
et plaanitakse kärpida Euroopa ühendamise 
rahastu toetusi lairibaühenduse ja 
digitaalsetele teenustele; loodab, et selle 
ala rahastamist jätkatakse Horisont 2020 
raames; julgustab piirkondlikke ja 
kohalikke omavalitsusi kasutama e-
tervishoiu rahastamiseks ELi vahendeid.

5. peab praegust liidu konkurentsivõime 
kriisi arvestades sügavalt kahetsusväärseks, 
et plaanitakse kärpida Euroopa ühendamise 
rahastu toetusi lairibaühenduse ja 
digitaalsetele teenustele; loodab, et selle 
ala rahastamist jätkatakse Horisont 2020 
raames; julgustab piirkondlikke ja 
kohalikke omavalitsusi kasutama e-
tervishoiu rahastamiseks ja tervisealaste 
teadmiste jagamiseks ELi vahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Mojca Kleva Kekuš

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab praegust liidu konkurentsivõime 
kriisi arvestades sügavalt kahetsusväärseks, 

5. peab praegust liidu konkurentsivõime 
kriisi arvestades sügavalt kahetsusväärseks, 
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et plaanitakse kärpida Euroopa ühendamise 
rahastu toetusi lairibaühenduse ja 
digitaalsetele teenustele; loodab, et selle 
ala rahastamist jätkatakse Horisont 2020 
raames; julgustab piirkondlikke ja 
kohalikke omavalitsusi kasutama e-
tervishoiu rahastamiseks ELi vahendeid.

et plaanitakse kärpida Euroopa ühendamise 
rahastu toetusi lairibaühenduse ja 
digitaalsetele teenustele; loodab, et selle 
ala rahastamist jätkatakse Horisont 2020 
raames; julgustab piirkondlikke ja 
kohalikke omavalitsusi tõhusalt kasutama 
e-tervishoiu rahastamiseks ELi vahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tunneb muret, et kriisi ajal on 
tervishoiuteenuse osutamises suuri 
puudujääke, muu hulgas tervisekeskuste 
sulgemise ja töötajate arvu vähendamise 
tõttu, mis tekitab saartel ning kaug- ja 
mägipiirkondades tervishoiuteenustele 
juurdepääsu tagamisega lisaprobleeme;

Or. en


