
AM\943840LT.doc PE516.648v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Regioninės plėtros komitetas

2013/2061(INI)

15.7.2013

PAKEITIMAI
1–28

Nuomonės projektas
Juozas Imbrasas
(PE514.579v01-00)

2012–2020 m. E. sveikatos veiksmų planas. Novatoriška sveikatos priežiūra 
XXI amžiui
(2013/2061(INI))



PE516.648v01-00 2/19 AM\943840LT.doc

LT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\943840LT.doc 3/19 PE516.648v01-00

LT

Pakeitimas 1
Kerstin Westphal

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. džiaugiasi Komisijos komunikatu dėl 
2012–2020 m. E. sveikatos veiksmų plano 
ir mano, kad juo siūlomas svarbus 
nacionalinėms, regioninėms ir vietos 
institucijoms skirtas gairių rinkinys, kaip 
sveikatos priežiūros sistemas ES parengti 
šiandienos iššūkiams, t. y. gyventojų 
senėjimui, chroniškų ligų plitimui, 
didėjančiam kokybiškų ir specializuotų 
paslaugų poreikiui, būtinybei veiksmingiau 
naudoti mažėjančius išteklius, siekiant 
sumažinti biurokratiją ir korupciją bei 
sukurti stabilias rinkos sąlygas, kad būtų 
skatinamos inovacijos;

1. džiaugiasi Komisijos komunikatu dėl 
2012–2020 m. E. sveikatos veiksmų plano 
ir mano, kad juo siūlomas svarbus 
nacionalinėms, regioninėms ir vietos 
institucijoms skirtas gairių rinkinys, kaip 
sveikatos priežiūros sistemas ES parengti 
šiandienos iššūkiams, t. y. gyventojų 
senėjimui ir jaunimo emigracijai iš kaimo 
vietovių, lėtinių ligų plitimui, didėjančiam 
kokybiškų ir specializuotų paslaugų 
poreikiui, būtinybei veiksmingiau naudoti 
mažėjančius išteklius, siekiant sumažinti 
biurokratiją ir korupciją bei sukurti 
stabilias rinkos sąlygas, kad būtų 
skatinamos inovacijos;

Or. de

Pakeitimas 2
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. džiaugiasi Komisijos komunikatu dėl 
2012–2020 m. E. sveikatos veiksmų plano 
ir mano, kad juo siūlomas svarbus 
nacionalinėms, regioninėms ir vietos 
institucijoms skirtas gairių rinkinys, kaip 
sveikatos priežiūros sistemas ES parengti 
šiandienos iššūkiams, t. y. gyventojų 
senėjimui, chroniškų ligų plitimui, 
didėjančiam kokybiškų ir specializuotų 
paslaugų poreikiui, būtinybei veiksmingiau 

1. džiaugiasi Komisijos komunikatu dėl 
2012–2020 m. E. sveikatos veiksmų plano 
ir mano, kad juo siūlomas svarbus 
nacionalinėms, regioninėms ir vietos 
institucijoms skirtas gairių rinkinys, kad 
būtų užtikrintas sveikatos sistemų 
tvarumas taip pat užtikrinant visuotinį 
paslaugų prieinamumą, ir kad sveikatos 
priežiūros sistemos ES būtų parengtos
šiandienos iššūkiams, t. y. gyventojų 
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naudoti mažėjančius išteklius, siekiant 
sumažinti biurokratiją ir korupciją bei 
sukurti stabilias rinkos sąlygas, kad būtų 
skatinamos inovacijos;

senėjimui, lėtinių ligų plitimui, 
didėjančiam kokybiškų ir specializuotų 
paslaugų poreikiui, būtinybei veiksmingiau 
naudoti mažėjančius išteklius, siekiant 
sumažinti biurokratiją ir korupciją bei 
sukurti stabilias rinkos sąlygas, kad būtų 
skatinamos inovacijos;

Or. en

Pakeitimas 3
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. džiaugiasi Komisijos komunikatu dėl 
2012–2020 m. E. sveikatos veiksmų plano 
ir mano, kad juo siūlomas svarbus 
nacionalinėms, regioninėms ir vietos 
institucijoms skirtas gairių rinkinys, kaip 
sveikatos priežiūros sistemas ES parengti 
šiandienos iššūkiams, t. y. gyventojų 
senėjimui, chroniškų ligų plitimui, 
didėjančiam kokybiškų ir specializuotų 
paslaugų poreikiui, būtinybei veiksmingiau 
naudoti mažėjančius išteklius, siekiant 
sumažinti biurokratiją ir korupciją bei 
sukurti stabilias rinkos sąlygas, kad būtų 
skatinamos inovacijos;

1. džiaugiasi Komisijos komunikatu dėl 
2012–2020 m. E. sveikatos veiksmų plano 
ir mano, kad juo siūlomas svarbus 
nacionalinėms, regioninėms ir vietos 
institucijoms skirtas gairių rinkinys, kaip 
sveikatos priežiūros sistemas ES parengti 
šiandienos iššūkiams, t. y. gyventojų 
senėjimui, lėtinių ligų plitimui, 
didėjančiam kokybiškų ir specializuotų 
paslaugų poreikiui, būtinybei veiksmingiau 
naudoti mažėjančius išteklius, siekiant 
sumažinti sveikatos sistemų sąnaudas, 
siekiant sumažinti biurokratiją ir korupciją 
bei sukurti stabilias rinkos sąlygas, kad 
būtų skatinamos sveikatos priežiūros 
sistemų inovacijos, tvarumas ir 
optimizavimas;

Or. en

Pakeitimas 4
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. džiaugiasi Komisijos komunikatu dėl 
2012–2020 m. E. sveikatos veiksmų plano 
ir mano, kad juo siūlomas svarbus 
nacionalinėms, regioninėms ir vietos 
institucijoms skirtas gairių rinkinys, kaip 
sveikatos priežiūros sistemas ES parengti 
šiandienos iššūkiams, t. y. gyventojų 
senėjimui, chroniškų ligų plitimui, 
didėjančiam kokybiškų ir specializuotų 
paslaugų poreikiui, būtinybei
veiksmingiau naudoti mažėjančius 
išteklius, siekiant sumažinti biurokratiją ir 
korupciją bei sukurti stabilias rinkos 
sąlygas, kad būtų skatinamos inovacijos;

1. džiaugiasi Komisijos komunikatu dėl 
2012–2020 m. E. sveikatos veiksmų plano 
ir mano, kad juo siūlomas svarbus 
nacionalinėms, regioninėms ir vietos 
institucijoms skirtas gairių rinkinys, kaip 
sveikatos priežiūros sistemas ES parengti 
šiandienos iššūkiams, – tarp šių iššūkių 
reikėtų paminėti gyventojų senėjimą, 
platesnio masto lėtinių ligų plitimą, 
tinkamą tam tikrą negalią turinčių 
pacientų priežiūrą (sveikatos priežiūros 
srityje išlaikant žmogiškąjį aspektą), vis 
didesnių sunkumų atskiriant medicininį 
aspektą nuo socialinio įveikimą, 
perkeltųjų pacientų daugėjimą, didėjantį
kokybiškų ir specializuotų paslaugų 
poreikį, būtinybę veiksmingiau naudoti 
mažėjančius išteklius, siekiant sumažinti 
biurokratiją ir korupciją bei sukurti 
stabilias prieinamos rinkos sąlygas, kad 
būtų skatinamos inovacijos, užimtumas, 
socialinis vystymasis ir lygybė;

Or. es

Pakeitimas 5
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad atsižvelgiant tiek į 
demografinių pokyčių poveikį, tiek į 
sveikatos priežiūros darbuotojų skaičiaus 
mažėjimą, Europos Sąjunga ir valstybės 
narės turi priimti pagrindines struktūrines 
reformas, kad būtų užtikrintas sveikatos 
priežiūros sistemų ir galimybės
visuomenei gauti aukštos kokybės 
paslaugas tvarumas visuose ES 
regionuose be išimties;
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Or. ro

Pakeitimas 6
Kerstin Westphal

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad E. sveikatos veiksmų planu 
atveriamos didelės galimybės, kaip gerinti 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 
visiems ES piliečiams nepaisant jų 
gyvenamosios vietos, pilietybės, pajamų ar 
socialinio statuso, negalios ir amžiaus; 
pabrėžia, kad pacientų sveikatos 
raštingumas, pacientų ir medicinos 
darbuotojų skaitmeniniai įgūdžiai, 
plačiajuostė prieiga ir naudotojams 
patogios e. sveikatos IRT priemonės yra 
labai svarbūs siekiant stiprinti socialinę ir 
teritorinę sanglaudą, pašalinti nelygybę 
sveikatos srityje ir suteikti prieigą prie 
prevencinių sveikatos priežiūros priemonių 
ir medicininių konsultacijų atokiuose, retai 
apgyvendintuose ir kitų palankių sąlygų 
neturinčiuose regionuose; mano, kad šiuo 
požiūriu vietos ir regioninės valdžios 
institucijos turi atlikti svarbų vaidmenį 
skleidžiant informaciją, ugdant ir 
organizuojant mokymus atsižvelgiant į 
vietos bendruomenių poreikius bei 
įtraukiant pilietinės visuomenės 
organizacijas ir savanorius;

2. mano, kad E. sveikatos veiksmų planu, 
papildančiu įprastas sveikatos paslaugas,
atveriamos didelės galimybės, kaip gerinti 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 
visiems ES piliečiams nepaisant jų 
gyvenamosios vietos, pilietybės, pajamų ar 
socialinio statuso, negalios ir amžiaus; 
pabrėžia, kad pacientų sveikatos 
raštingumas, pacientų ir medicinos 
darbuotojų skaitmeniniai įgūdžiai, 
plačiajuostė prieiga ir naudotojams 
patogios e. sveikatos IRT priemonės yra 
labai svarbūs siekiant stiprinti socialinę ir 
teritorinę sanglaudą, pašalinti nelygybę 
sveikatos srityje ir suteikti prieigą prie 
prevencinių sveikatos priežiūros priemonių 
ir medicininių konsultacijų atokiuose, retai 
apgyvendintuose ir kitų palankių sąlygų 
neturinčiuose regionuose; mano, kad šiuo 
požiūriu vietos ir regioninės valdžios 
institucijos turi atlikti svarbų vaidmenį 
skleidžiant informaciją, ugdant ir 
organizuojant mokymus atsižvelgiant į 
vietos bendruomenių poreikius bei 
įtraukiant pilietinės visuomenės 
organizacijas ir savanorius;

Or. de

Pakeitimas 7
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad E. sveikatos veiksmų planu 
atveriamos didelės galimybės, kaip gerinti 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 
visiems ES piliečiams nepaisant jų 
gyvenamosios vietos, pilietybės, pajamų ar 
socialinio statuso, negalios ir amžiaus; 
pabrėžia, kad pacientų sveikatos 
raštingumas, pacientų ir medicinos 
darbuotojų skaitmeniniai įgūdžiai, 
plačiajuostė prieiga ir naudotojams 
patogios e. sveikatos IRT priemonės yra 
labai svarbūs siekiant stiprinti socialinę ir 
teritorinę sanglaudą, pašalinti nelygybę 
sveikatos srityje ir suteikti prieigą prie 
prevencinių sveikatos priežiūros priemonių 
ir medicininių konsultacijų atokiuose, retai 
apgyvendintuose ir kitų palankių sąlygų 
neturinčiuose regionuose; mano, kad šiuo 
požiūriu vietos ir regioninės valdžios 
institucijos turi atlikti svarbų vaidmenį 
skleidžiant informaciją, ugdant ir 
organizuojant mokymus atsižvelgiant į 
vietos bendruomenių poreikius bei 
įtraukiant pilietinės visuomenės 
organizacijas ir savanorius;

2. mano, kad E. sveikatos veiksmų planu 
atveriamos didelės galimybės, kaip gerinti 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 
visiems ES piliečiams nepaisant jų 
gyvenamosios vietos; pabrėžia, kad 
pacientų sveikatos raštingumas, pacientų ir 
medicinos darbuotojų skaitmeniniai 
įgūdžiai, plačiajuostė prieiga ir 
naudotojams patogios e. sveikatos IRT 
priemonės yra labai svarbūs siekiant 
stiprinti socialinę ir teritorinę sanglaudą, 
pašalinti nelygybę sveikatos srityje ir 
suteikti prieigą prie prevencinių sveikatos 
priežiūros priemonių ir medicininių 
konsultacijų nedidelėse salose, atokiuose, 
retai apgyvendintuose ir kitų palankių 
sąlygų neturinčiuose regionuose, kuriuose 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
kyla tam tikrų problemų; mano, kad šiuo 
požiūriu vietos ir regioninės valdžios 
institucijos turi atlikti svarbų vaidmenį 
skleidžiant informaciją, ugdant ir 
organizuojant mokymus atsižvelgiant į 
vietos bendruomenių poreikius bei 
įtraukiant pilietinės visuomenės 
organizacijas ir savanorius;

Or. en

Pakeitimas 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad E. sveikatos veiksmų planu 
atveriamos didelės galimybės, kaip gerinti 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 
visiems ES piliečiams nepaisant jų 
gyvenamosios vietos, pilietybės, pajamų ar 
socialinio statuso, negalios ir amžiaus; 

2. mano, kad E. sveikatos veiksmų planu 
atveriamos didelės galimybės, kaip gerinti 
sveikatos priežiūros, sveikatos priežiūros
paslaugų ir sveikatos priežiūros sistemų
prieinamumą, lankstumą ir standartus
visiems ES piliečiams nepaisant jų 
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pabrėžia, kad pacientų sveikatos 
raštingumas, pacientų ir medicinos 
darbuotojų skaitmeniniai įgūdžiai, 
plačiajuostė prieiga ir naudotojams 
patogios e. sveikatos IRT priemonės yra 
labai svarbūs siekiant stiprinti socialinę ir 
teritorinę sanglaudą, pašalinti nelygybę 
sveikatos srityje ir suteikti prieigą prie 
prevencinių sveikatos priežiūros priemonių 
ir medicininių konsultacijų atokiuose, retai 
apgyvendintuose ir kitų palankių sąlygų 
neturinčiuose regionuose; mano, kad šiuo 
požiūriu vietos ir regioninės valdžios 
institucijos turi atlikti svarbų vaidmenį 
skleidžiant informaciją, ugdant ir 
organizuojant mokymus atsižvelgiant į 
vietos bendruomenių poreikius bei 
įtraukiant pilietinės visuomenės 
organizacijas ir savanorius;

gyvenamosios vietos, pilietybės, pajamų ar 
socialinio statuso, negalios ir amžiaus; 
pabrėžia, kad pacientų sveikatos 
raštingumas, pacientų ir medicinos 
darbuotojų skaitmeniniai įgūdžiai, 
plačiajuostė prieiga ir naudotojams 
patogios e. sveikatos IRT priemonės yra 
labai svarbūs siekiant stiprinti socialinę ir 
teritorinę sanglaudą, gerinti gydymo 
organizavimą, gydymo ir priežiūros 
kokybę ir saugumą, pašalinti nelygybę 
sveikatos srityje, patenkinti pacientų 
sveikatos priežiūros poreikius ir suteikti 
prieigą prie prevencinių sveikatos 
priežiūros priemonių ir medicininių 
konsultacijų atokiuose, retai 
apgyvendintuose ir kitų palankių sąlygų 
neturinčiuose regionuose; mano, kad šiuo 
požiūriu vietos ir regioninės valdžios 
institucijos turi atlikti svarbų vaidmenį 
skleidžiant informaciją, skaitmeninant, 
ugdant ir organizuojant mokymus 
atsižvelgiant į vietos bendruomenių 
poreikius bei įtraukiant pilietinės 
visuomenės organizacijas ir savanorius;

Or. en

Pakeitimas 9
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad E. sveikatos veiksmų planu 
atveriamos didelės galimybės, kaip gerinti 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 
visiems ES piliečiams nepaisant jų 
gyvenamosios vietos, pilietybės, pajamų ar 
socialinio statuso, negalios ir amžiaus; 
pabrėžia, kad pacientų sveikatos 
raštingumas, pacientų ir medicinos 
darbuotojų skaitmeniniai įgūdžiai, 
plačiajuostė prieiga ir naudotojams 

2. mano, kad E. sveikatos veiksmų planu 
atveriamos didelės galimybės, kaip gerinti 
aukštos kokybės ir tvarių sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumą visiems 
ES piliečiams nepaisant jų gyvenamosios 
vietos, pilietybės, pajamų ar socialinio 
statuso, negalios ir amžiaus; pabrėžia, kad 
pacientų sveikatos raštingumas, pacientų ir 
medicinos darbuotojų skaitmeniniai 
įgūdžiai, plačiajuostė prieiga ir 
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patogios e. sveikatos IRT priemonės yra 
labai svarbūs siekiant stiprinti socialinę ir 
teritorinę sanglaudą, pašalinti nelygybę 
sveikatos srityje ir suteikti prieigą prie 
prevencinių sveikatos priežiūros priemonių 
ir medicininių konsultacijų atokiuose, retai 
apgyvendintuose ir kitų palankių sąlygų 
neturinčiuose regionuose; mano, kad šiuo 
požiūriu vietos ir regioninės valdžios 
institucijos turi atlikti svarbų vaidmenį 
skleidžiant informaciją, ugdant ir 
organizuojant mokymus atsižvelgiant į 
vietos bendruomenių poreikius bei 
įtraukiant pilietinės visuomenės 
organizacijas ir savanorius;

naudotojams patogios e. sveikatos IRT 
priemonės yra labai svarbūs siekiant 
stiprinti socialinę ir teritorinę sanglaudą, 
pašalinti nelygybę sveikatos srityje, 
užtikrinti pacientų saugumą ir priežiūrą ir 
suteikti prieigą prie prevencinių sveikatos 
priežiūros priemonių ir medicininių 
konsultacijų atokiuose, retai 
apgyvendintuose ir kitų palankių sąlygų 
neturinčiuose regionuose; mano, kad šiuo 
požiūriu vietos ir regioninės valdžios 
institucijos turi atlikti svarbų vaidmenį 
skleidžiant informaciją, susijusią su 
E. sveikatos veiksmų plano nauda ir 
galimybėmis, ugdant ir organizuojant 
mokymus atsižvelgiant į vietos 
bendruomenių poreikius bei įtraukiant 
pilietinės visuomenės organizacijas ir 
savanorius;

Or. en

Pakeitimas 10
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad E. sveikatos veiksmų planu 
atveriamos didelės galimybės, kaip gerinti 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 
visiems ES piliečiams nepaisant jų 
gyvenamosios vietos, pilietybės, pajamų ar 
socialinio statuso, negalios ir amžiaus; 
pabrėžia, kad pacientų sveikatos 
raštingumas, pacientų ir medicinos
darbuotojų skaitmeniniai įgūdžiai, 
plačiajuostė prieiga ir naudotojams 
patogios e. sveikatos IRT priemonės yra 
labai svarbūs siekiant stiprinti socialinę ir 
teritorinę sanglaudą, pašalinti nelygybę 
sveikatos srityje ir suteikti prieigą prie 
prevencinių sveikatos priežiūros priemonių 
ir medicininių konsultacijų atokiuose, retai 

2. mano, kad E. sveikatos veiksmų planu 
atveriamos didelės galimybės, kaip 
vienodai gerinti nacionalinių ir 
tarpvalstybinių sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumą visiems ES 
piliečiams nepaisant jų gyvenamosios 
vietos, pilietybės, pajamų ar socialinio 
statuso, negalios ir amžiaus; pabrėžia, kad 
pacientų sveikatos raštingumas, pacientų ir 
sveikatos priežiūros darbuotojų 
skaitmeniniai įgūdžiai, ypač duomenų 
apsaugos srityje, kuri labai svarbi siekiant 
didinti visų subjektų pasitikėjimą ir į 
sveikatos priežiūrą labiau įtraukti 
informacines ir ryšių technologijas, 
plačiajuostė prieiga ir naudotojams 
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apgyvendintuose ir kitų palankių sąlygų 
neturinčiuose regionuose; mano, kad šiuo 
požiūriu vietos ir regioninės valdžios 
institucijos turi atlikti svarbų vaidmenį 
skleidžiant informaciją, ugdant ir 
organizuojant mokymus atsižvelgiant į
vietos bendruomenių poreikius bei 
įtraukiant pilietinės visuomenės 
organizacijas ir savanorius;

patogios e. sveikatos IRT priemonės yra 
labai svarbūs siekiant stiprinti socialinę ir 
teritorinę sanglaudą, pašalinti nelygybę 
sveikatos srityje ir suteikti prieigą prie 
prevencinių sveikatos priežiūros priemonių 
ir medicininių konsultacijų atokiuose, retai 
apgyvendintuose ir kitų palankių sąlygų 
neturinčiuose regionuose; mano, kad šiuo 
požiūriu vietos ir regioninės valdžios 
institucijos turi atlikti svarbų vaidmenį 
skleidžiant informaciją, ugdant ir rengiant 
tęstinį profesinį mokymą atsižvelgiant į
vietos bendruomenių poreikius bei 
įtraukiant pilietinės visuomenės 
organizacijas ir savanorius, kurie, kaip 
sanglaudą užtikrinantys subjektai, 
suteikia mūsų visuomenėms pridėtinės 
vertės;

Or. es

Pakeitimas 11
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad Komisija turi palengvinti 
ES struktūrinių fondų naudojimą, kad 
Europoje būtų įgyvendinta e. sveikatos 
infrastruktūra kuriant šių sistemų 
sąveikumo gaires ES mastu;

Or. en

Pakeitimas 12
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. mano, kad nepaisant visų trūkumų, 
e. sveikata turi didelį potencialą ir galėtų 
būti naudinga plačiajai visuomenei, 
pacientams, medicinos sektoriaus 
personalui ir pačioms valdžios 
institucijoms;

Or. ro

Pakeitimas 13
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad e. sveikatos srityje 
būtina užtikrinti tinkamą paramą MVĮ, 
kad būtų suteiktos galimybės MVĮ patekti 
į rinką vienodomis sąlygomis, skatinant 
socialinę ekonomiką ir MVĮ indėlį į 
socialinę ir teritorinę sanglaudą;

Or. es

Pakeitimas 14
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. mano, kad būtina teikti reikiamas 
priemones viešiesiems ir realiojo laiko 
duomenims panaudoti, kad būtų geriau 
suprantama nauda ir rizika, nuspėjami 
nepalankūs įvykiai ir didinamas sveikatos 
technologijų vertinimo (angl. HTA) 
veiksmingumas;
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Or. en

Pakeitimas 15
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. pabrėžia, kad reikia ilgalaikių 
veiksmų, susijusių su sanglaudos politika 
ir regionine politika, kad būtų panaikinti 
regioniniai skirtumai, ypač susiję su IRT 
paslaugų prieinamumu;

Or. ro

Pakeitimas 16
Kerstin Westphal

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad daugelio valstybių narių 
sveikatos politiką skirtingu mastu vykdo 
regioninės ir vietos institucijos, ir 
džiaugiasi, kad jos aktyviai dalyvauja 
kuriant ir įgyvendinant e. sveikatos 
projektą; ragina stiprinti regioninių ir 
vietos valdžios institucijų vaidmenį kuriant 
e. sveikatos infrastruktūrą; laikosi 
nuomonės, kad išankstinė sėkmingo 
e. sveikatos sukūrimo ir įgyvendinimo 
sąlyga yra gerai veikiantis daugiapakopio 
valdymo metodas;

3. pažymi, kad daugelio valstybių narių 
sveikatos politiką skirtingu mastu vykdo 
regioninės ir vietos institucijos, ir 
džiaugiasi, kad jos aktyviai dalyvauja 
kuriant ir įgyvendinant e. sveikatos 
projektą; ragina stiprinti regioninių ir 
vietos valdžios institucijų vaidmenį kuriant 
e. sveikatos infrastruktūrą;

Or. de



AM\943840LT.doc 13/19 PE516.648v01-00

LT

Pakeitimas 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad daugelio valstybių narių 
sveikatos politiką skirtingu mastu vykdo 
regioninės ir vietos institucijos, ir 
džiaugiasi, kad jos aktyviai dalyvauja 
kuriant ir įgyvendinant e. sveikatos 
projektą; ragina stiprinti regioninių ir 
vietos valdžios institucijų vaidmenį kuriant 
e. sveikatos infrastruktūrą; laikosi 
nuomonės, kad išankstinė sėkmingo 
e. sveikatos sukūrimo ir įgyvendinimo 
sąlyga yra gerai veikiantis daugiapakopio 
valdymo metodas;

3. pažymi, kad daugelio valstybių narių 
sveikatos politiką skirtingu mastu vykdo 
regioninės ir vietos institucijos, ir 
džiaugiasi, kad jos aktyviai dalyvauja 
kuriant ir įgyvendinant e. sveikatos 
projektą; ragina stiprinti regioninių ir
vietos valdžios institucijų vaidmenį kuriant 
mobilių sveikatos priežiūros technologijų 
paslaugas ir e. sveikatos infrastruktūrą; 
laikosi nuomonės, kad išankstinė sėkmingo 
e. sveikatos sukūrimo ir įgyvendinimo ir 
naujų sveikatos priežiūros specialistų ir 
pacientų skaitmeninių gebėjimų įgijimo ir 
gerinimo sąlyga yra gerai veikiantis 
daugiapakopio valdymo metodas;

Or. en

Pakeitimas 18
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad daugelio valstybių narių 
sveikatos politiką skirtingu mastu vykdo 
regioninės ir vietos institucijos, ir 
džiaugiasi, kad jos aktyviai dalyvauja 
kuriant ir įgyvendinant e. sveikatos 
projektą; ragina stiprinti regioninių ir 
vietos valdžios institucijų vaidmenį kuriant 
e. sveikatos infrastruktūrą; laikosi 
nuomonės, kad išankstinė sėkmingo 
e. sveikatos sukūrimo ir įgyvendinimo 
sąlyga yra gerai veikiantis daugiapakopio 
valdymo metodas;

3. nurodo, kad veiksmingos sveikatos 
priežiūros paslaugos yra svarbi regioninės 
plėtros ir konkurencingumo priemonė;
pažymi, kad daugelio valstybių narių 
sveikatos politiką skirtingu mastu vykdo 
regioninės ir vietos institucijos, ir 
džiaugiasi, kad jos aktyviai dalyvauja 
kuriant ir įgyvendinant e. sveikatos 
projektą; ragina stiprinti regioninių ir 
vietos valdžios institucijų vaidmenį kuriant 
e. sveikatos infrastruktūrą; laikosi 
nuomonės, kad išankstinė sėkmingo 
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e. sveikatos sukūrimo ir įgyvendinimo 
sąlyga yra gerai veikiantis daugiapakopio 
valdymo metodas;

Or. en

Pakeitimas 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad daugelio valstybių narių 
sveikatos politiką skirtingu mastu vykdo 
regioninės ir vietos institucijos, ir 
džiaugiasi, kad jos aktyviai dalyvauja 
kuriant ir įgyvendinant e. sveikatos 
projektą; ragina stiprinti regioninių ir 
vietos valdžios institucijų vaidmenį kuriant 
e. sveikatos infrastruktūrą; laikosi 
nuomonės, kad išankstinė sėkmingo 
e. sveikatos sukūrimo ir įgyvendinimo 
sąlyga yra gerai veikiantis daugiapakopio 
valdymo metodas;

3. pažymi, kad daugelio valstybių narių 
sveikatos politiką skirtingu mastu vykdo 
regioninės ir vietos institucijos, ir 
džiaugiasi, kad jos aktyviai dalyvauja 
kuriant ir įgyvendinant e. sveikatos 
projektą; ragina stiprinti regioninių ir 
vietos valdžios institucijų vaidmenį kuriant 
e. sveikatos infrastruktūrą ir ragina kurti 
viešąsias ir privačiąsias partnerystes, kad 
būtų optimizuotos medicinos paslaugos ir 
būtų kuo veiksmingiau jomis 
naudojamasi; laikosi nuomonės, kad 
išankstinė sėkmingo e. sveikatos sukūrimo 
ir įgyvendinimo sąlyga yra gerai veikiantis 
daugiapakopio valdymo metodas;

Or. ro

Pakeitimas 20
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad atsižvelgiant į labai 
didelius ES regionų skirtumus, e. sveikata 
mažiau išsivysčiusių regionų gyventojams 
galėtų suteikti didžiulį pranašumą, jiems 
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galėtų būti teikiamas geresnis, skaidresnis 
ir mažesnių sąnaudų aukštos kokybės 
paslaugų prieinamumas;

Or. ro

Pakeitimas 21
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad nevienodas IRT 
paslaugų prieinamumas regionuose ir 
nepakankama plačiajuosčio ryšio aprėptis 
tam tikrose vietovėse gali trukdyti įdiegti 
e. sveikatos sistemą; rekomenduoja 
daugiau investuoti į IRT infrastruktūrą, 
atsižvelgiant į ateities finansavimo 
galimybes laikantis sanglaudos politikos, 
kad būtų užpildytos spragos ir padedama 
naudotis e. sveikatos priežiūros 
paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 22
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad sveikatos priežiūros 
sistemų organizavimas priklauso valstybių 
narių kompetencijai; nepaisant to, ragina 
Komisiją aktyviau koordinuoti valstybių 
narių veiksmus ir skatinti 
bendradarbiavimą, paaiškinti 
tarpvalstybinio sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo sąlygas ir nurodyti jam 

4. pabrėžia, kad sveikatos priežiūros 
sistemų organizavimas priklauso valstybių 
narių kompetencijai; nepaisant to, ragina 
Komisiją aktyviau koordinuoti valstybių 
narių veiksmus ir skatinti 
bendradarbiavimą telemedicinos srityje, 
paaiškinti tarpvalstybinio sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo sąlygas ir 
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trukdančias bendras kliūtis, taip pat 
įvertinti esamų e. sveikatos sistemos 
programų veiksmingumą skatinant 
keitimąsi geriausia patirtimi ES lygmeniu;

nurodyti jam trukdančias bendras kliūtis, 
taip pat įvertinti esamų e. sveikatos 
sistemos programų veiksmingumą 
skatinant sveikatos priežiūros teikėjų ir 
pacientų keitimąsi geriausia patirtimi ES, 
regiono ir nacionaliniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 23
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad sveikatos priežiūros 
sistemų organizavimas priklauso valstybių 
narių kompetencijai; nepaisant to, ragina 
Komisiją aktyviau koordinuoti valstybių 
narių veiksmus ir skatinti 
bendradarbiavimą, paaiškinti 
tarpvalstybinio sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo sąlygas ir nurodyti jam 
trukdančias bendras kliūtis, taip pat 
įvertinti esamų e. sveikatos sistemos 
programų veiksmingumą skatinant 
keitimąsi geriausia patirtimi ES lygmeniu;

4. pabrėžia, kad sveikatos priežiūros 
sistemų organizavimas priklauso valstybių 
narių kompetencijai; nepaisant to, ragina 
Komisiją aktyviau koordinuoti valstybių 
narių veiksmus ir skatinti 
bendradarbiavimą, didinti informuotumą, 
skatinti investicijas novatoriškų 
technologijų srityje, paaiškinti 
tarpvalstybinio sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo sąlygas ir nurodyti jam 
trukdančias bendras kliūtis, taip pat 
įvertinti esamų e. sveikatos sistemos 
programų veiksmingumą skatinant 
keitimąsi geriausia patirtimi ES lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 24
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad sveikatos priežiūros 
sistemų organizavimas priklauso valstybių 

4. pabrėžia, kad sveikatos priežiūros 
sistemų organizavimas priklauso valstybių 
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narių kompetencijai; nepaisant to, ragina 
Komisiją aktyviau koordinuoti valstybių 
narių veiksmus ir skatinti 
bendradarbiavimą, paaiškinti 
tarpvalstybinio sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo sąlygas ir nurodyti jam 
trukdančias bendras kliūtis, taip pat 
įvertinti esamų e. sveikatos sistemos 
programų veiksmingumą skatinant 
keitimąsi geriausia patirtimi ES lygmeniu;

narių valdžios institucijų kompetencijai –
šios institucijos yra įpareigotos ir privalo 
užtikrinti, kad visi valstybių narių piliečiai 
galėtų naudotis kokybiškomis sveikatos 
priežiūros paslaugomis, ir užtikrinti šių 
paslaugų, kaip socialinei ir teritorinei 
sanglaudai labai svarbių viešųjų 
paslaugų, tvarumą; nepaisant to, ragina 
Komisiją aktyviau koordinuoti valstybių 
narių veiksmus ir skatinti 
bendradarbiavimą, paaiškinti 
tarpvalstybinio sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo sąlygas ir nurodyti jam 
trukdančias bendras kliūtis, kad būtų 
užtikrintas sistemos sąveikumas, įskaitant 
grąžinamųjų išmokų valdymą, ragina 
Komisiją rinkti ir vertinti informaciją, 
susijusią su e. sveikata, skatinant bendrą 
duomenų bankų vystymą visoje Bendrijos 
teritorijoje, taip pat įvertinti esamų 
e. sveikatos sistemos programų 
veiksmingumą skatinant keitimąsi 
geriausia patirtimi ES lygmeniu;

Or. es

Pakeitimas 25
Kerstin Westphal

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. labai apgailestauja, visų pirma 
atsižvelgiant į dabartinę konkurencingumo 
krizę Sąjungoje, kad siūloma sumažinti 
pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę skiriamų lėšų plačiajuosčiam 
ryšiui ir skaitmeninėms paslaugoms; tikisi, 
kad ši sritis bus ir toliau finansuojama 
pagal programą „Horizontas 2020“; skatina 
vietos ir regionines valdžios institucijas 
finansuojant e. sveikatos projektus 
pasinaudoti ES lėšomis.

5. labai apgailestauja, visų pirma 
atsižvelgiant į dabartinę konkurencingumo 
krizę Sąjungoje, kad siūloma sumažinti 
pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę skiriamų lėšų plačiajuosčiam 
ryšiui ir skaitmeninėms paslaugoms; tikisi, 
kad ši sritis bus ir toliau finansuojama 
pagal programą „Horizontas 2020“; skatina 
vietos ir regionines valdžios institucijas 
finansuojant e. sveikatos projektus 
pasinaudoti ES lėšomis, tačiau dėl to 
nemažinti lėšų įprastoms sveikatos 
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paslaugoms ir, pavyzdžiui, neuždaryti 
savivaldos lygmens ligoninių.

Or. de

Pakeitimas 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. labai apgailestauja, visų pirma 
atsižvelgiant į dabartinę konkurencingumo 
krizę Sąjungoje, kad siūloma sumažinti 
pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę skiriamų lėšų plačiajuosčiam 
ryšiui ir skaitmeninėms paslaugoms; tikisi, 
kad ši sritis bus ir toliau finansuojama 
pagal programą „Horizontas 2020“; skatina 
vietos ir regionines valdžios institucijas 
finansuojant e. sveikatos projektus 
pasinaudoti ES lėšomis.

5. labai apgailestauja, visų pirma 
atsižvelgiant į dabartinę konkurencingumo 
krizę Sąjungoje, kad siūloma sumažinti 
pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę skiriamų lėšų plačiajuosčiam 
ryšiui ir skaitmeninėms paslaugoms; tikisi, 
kad ši sritis bus ir toliau finansuojama 
pagal programą „Horizontas 2020“; skatina 
vietos ir regionines valdžios institucijas 
finansuojant e. sveikatos projektus 
pasinaudoti ES lėšomis ir dalytis žiniomis 
apie sveikatos klausimų išmanymą.

Or. en

Pakeitimas 27
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. labai apgailestauja, visų pirma 
atsižvelgiant į dabartinę konkurencingumo 
krizę Sąjungoje, kad siūloma sumažinti 
pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę skiriamų lėšų plačiajuosčiam 
ryšiui ir skaitmeninėms paslaugoms; tikisi, 
kad ši sritis bus ir toliau finansuojama 
pagal programą „Horizontas 2020“; skatina 

5. labai apgailestauja, visų pirma 
atsižvelgiant į dabartinę konkurencingumo 
krizę Sąjungoje, kad siūloma sumažinti 
pagal Europos infrastruktūros tinklų 
priemonę skiriamų lėšų plačiajuosčiam 
ryšiui ir skaitmeninėms paslaugoms; tikisi, 
kad ši sritis bus ir toliau finansuojama 
pagal programą „Horizontas 2020“; skatina 
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vietos ir regionines valdžios institucijas 
finansuojant e. sveikatos projektus 
pasinaudoti ES lėšomis.

vietos ir regionines valdžios institucijas 
finansuojant e. sveikatos projektus 
veiksmingai pasinaudoti ES lėšomis.

Or. en

Pakeitimas 28
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. nuogąstauja dėl didelio sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo trūkumo 
krizės laikotarpiu, be kita ko, dėl uždarytų 
sveikatos priežiūros centrų ir darbuotojų 
skaičiaus mažinimo, nes taip prisidedama 
prie tam tikrų saloms, atokioms ir 
kalnuotoms vietovėms kylančių problemų 
dėl sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo užtikrinimo; 

Or. en


