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Grozījums Nr. 1
Kerstin Westphal

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
E-veselības rīcības plānu 2012.–
2020. gadam un uzskata, ka tajā ir 
piedāvāts svarīgs pamatnostādņu kopums 
valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm 
par to, kā sagatavot veselības aprūpes 
sistēmas Eiropas Savienībā mūsdienu 
problēmām, kas ietver iedzīvotāju 
novecošanos, hronisko slimību izplatību, 
arvien lielāku pieprasījumu pēc kvalitatīvas 
aprūpes un specializētiem pakalpojumiem, 
nepieciešamību lietderīgāk izmantot arvien 
trūcīgākos resursus, birokrātijas un 
korupcijas samazināšanu un stabilas tirgus 
vides radīšanu, lai rosinātu inovācijas;

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
e-veselības rīcības plānu 2012.–
2020. gadam un uzskata, ka tajā ir 
piedāvāts svarīgs pamatnostādņu kopums 
valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm 
par to, kā sagatavot veselības aprūpes 
sistēmas Eiropas Savienībā mūsdienu 
problēmām, kas ietver iedzīvotāju 
novecošanos un jauniešu masveida 
izceļošanu no lauku apvidiem, hronisko 
slimību izplatību, arvien lielāku 
pieprasījumu pēc kvalitatīvas aprūpes un 
specializētiem pakalpojumiem, 
nepieciešamību lietderīgāk izmantot arvien 
trūcīgākos resursus, birokrātijas un 
korupcijas samazināšanu un stabilas tirgus 
vides radīšanu, lai rosinātu inovācijas;

Or. de

Grozījums Nr. 2
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
E-veselības rīcības plānu 
2012.-2020. gadam un uzskata, ka tajā ir 
piedāvāts svarīgs pamatnostādņu kopums 
valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm
par to, kā sagatavot veselības aprūpes 
sistēmas Eiropas Savienībā mūsdienu 
problēmām, kas ietver iedzīvotāju 
novecošanos, hronisko slimību izplatību, 

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
e-veselības rīcības plānu 2012.–
2020. gadam un uzskata, ka tajā ir 
piedāvāts svarīgs pamatnostādņu kopums 
valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm,
lai panāktu veselības aprūpes sistēmu 
ilgtspēju, vienlaikus nodrošinot 
universālu piekļuvi pakalpojumiem, un lai 
sagatavotu veselības aprūpes sistēmas 
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arvien lielāku pieprasījumu pēc kvalitatīvas 
aprūpes un specializētiem pakalpojumiem, 
nepieciešamību lietderīgāk izmantot arvien 
trūcīgākos resursus, birokrātijas un 
korupcijas samazināšanu un stabilas tirgus 
vides radīšanu, lai rosinātu inovācijas;

Eiropas Savienībā mūsdienu problēmām, 
kas ietver iedzīvotāju novecošanos, 
hronisko slimību izplatību, arvien lielāku 
pieprasījumu pēc kvalitatīvas aprūpes un 
specializētiem pakalpojumiem, 
nepieciešamību lietderīgāk izmantot arvien 
trūcīgākos resursus, birokrātijas un 
korupcijas samazināšanu un stabilas tirgus 
vides radīšanu, lai rosinātu inovācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
E-veselības rīcības plānu 2012.–
2020. gadam un uzskata, ka tajā ir 
piedāvāts svarīgs pamatnostādņu kopums 
valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm 
par to, kā sagatavot veselības aprūpes 
sistēmas Eiropas Savienībā mūsdienu 
problēmām, kas ietver iedzīvotāju 
novecošanos, hronisko slimību izplatību, 
arvien lielāku pieprasījumu pēc kvalitatīvas 
aprūpes un specializētiem pakalpojumiem, 
nepieciešamību lietderīgāk izmantot arvien 
trūcīgākos resursus, birokrātijas un 
korupcijas samazināšanu un stabilas tirgus 
vides radīšanu, lai rosinātu inovācijas;

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
e-veselības rīcības plānu 2012.–
2020. gadam un uzskata, ka tajā ir 
piedāvāts svarīgs pamatnostādņu kopums 
valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm 
par to, kā sagatavot veselības aprūpes 
sistēmas Eiropas Savienībā mūsdienu 
problēmām, kas ietver iedzīvotāju 
novecošanos, hronisko slimību izplatību, 
arvien lielāku pieprasījumu pēc kvalitatīvas 
aprūpes un specializētiem pakalpojumiem, 
nepieciešamību lietderīgāk izmantot arvien 
trūcīgākos resursus, veselības aprūpes 
sistēmu izmaksu samazināšanu,
birokrātijas un korupcijas samazināšanu un 
stabilas tirgus vides radīšanu, lai rosinātu 
inovācijas, veselības aprūpes sistēmu 
ilgtspēju un optimizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 4
María Irigoyen Pérez
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
E-veselības rīcības plānu 2012.–
2020. gadam un uzskata, ka tajā ir 
piedāvāts svarīgs pamatnostādņu kopums 
valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm 
par to, kā sagatavot veselības aprūpes 
sistēmas Eiropas Savienībā mūsdienu 
problēmām, kas ietver iedzīvotāju 
novecošanos, hronisko slimību izplatību, 
arvien lielāku pieprasījumu pēc kvalitatīvas 
aprūpes un specializētiem pakalpojumiem, 
nepieciešamību lietderīgāk izmantot arvien 
trūcīgākos resursus, birokrātijas un 
korupcijas samazināšanu un stabilas tirgus 
vides radīšanu, lai rosinātu inovācijas;

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
e-veselības rīcības plānu 2012.–
2020. gadam un uzskata, ka tajā ir 
piedāvāts svarīgs pamatnostādņu kopums 
valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm 
par to, kā sagatavot veselības aprūpes 
sistēmas Eiropas Savienībā mūsdienu 
problēmām, kas ietver iedzīvotāju 
novecošanos, biežākas saslimšanas ar 
hroniskajām slimībām, nepieciešamību 
nodrošināt atbilstošu aprūpi pacientiem 
ar dažādu veidu invaliditāti, veselības 
aprūpes cilvēciskās dimensijas 
saglabāšanu, pieaugošo grūtību 
pārvarēšanu saistībā ar veselības un 
sociālās aprūpes nošķiršanu un to 
pacientu skaita samazināšanu, kuri 
pārvietojas ratiņos, arvien lielāku 
pieprasījumu pēc kvalitatīvas aprūpes un 
specializētiem pakalpojumiem, 
nepieciešamību lietderīgāk izmantot arvien 
trūcīgākos resursus, birokrātijas un 
korupcijas samazināšanu un pieejamas un
stabilas tirgus vides radīšanu, lai rosinātu 
inovācijas, nodarbinātību, sociālo attīstību 
un godīgumu;

Or. es

Grozījums Nr. 5
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfisko 
pārmaiņu un veselības aprūpes nozares 
darbinieku skaita samazināšanās ietekmi, 
Eiropas Savienībā un dalībvalstīs ir 
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jāīsteno būtiskas strukturālās reformas, 
lai nodrošinātu veselības aprūpes sistēmu 
ilgtspēju un kvalitatīvu pakalpojumu 
pieejamību sabiedrībai visos ES reģionos 
bez izņēmuma;

Or. ro

Grozījums Nr. 6
Kerstin Westphal

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka e-veselība paver lielas 
iespējas uzlabot veselības aprūpes dienestu 
pieejamību visiem ES iedzīvotājiem 
neatkarīgi no to atrašanās vietas, 
pilsonības, ienākumiem vai sociālā 
stāvokļa, vai invaliditātes un vecuma; 
uzsver, ka pacientu izglītotības līmenis 
veselības jomā, pacientu un medicīnas 
personāla digitālās prasmes, platjoslas 
pieejamība un lietotājiem ērti e-veselības 
IST rīki ir būtiski, lai stiprinātu sociālo un 
teritoriālo kohēziju, likvidētu nevienlīdzību 
veselības aprūpē un nodrošinātu piekļuvi 
profilakses pasākumiem veselības aprūpē 
un mediķu konsultācijām attālos, reti 
apdzīvotos un citādā ziņā mazāk attīstītos 
reģionos; uzskata, ka šajā ziņā vietējām un 
reģionālajām iestādēm ir svarīga nozīme
informācijas izplatīšanā, izglītošanā un 
apmācību organizēšanā atbilstīgi vietējo 
kopienu vajadzībām, iesaistot pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un brīvprātīgos;

2. uzskata, ka e-veselība papildus 
tradicionālajiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem paver lielas iespējas 
uzlabot veselības aprūpes dienestu 
pieejamību visiem ES iedzīvotājiem 
neatkarīgi no to atrašanās vietas, 
pilsonības, ienākumiem vai sociālā 
stāvokļa, vai invaliditātes un vecuma; 
uzsver, ka pacientu izglītotības līmenis 
veselības jomā, pacientu un medicīnas 
personāla digitālās prasmes, platjoslas 
pieejamība un lietotājiem ērti e-veselības 
IST rīki ir būtiski, lai stiprinātu sociālo un 
teritoriālo kohēziju, likvidētu nevienlīdzību 
veselības aprūpē un nodrošinātu piekļuvi 
profilakses pasākumiem veselības aprūpē 
un mediķu konsultācijām attālos, reti 
apdzīvotos un citādā ziņā mazāk attīstītos 
reģionos; uzskata, ka šajā ziņā vietējām un 
reģionālajām iestādēm ir svarīga nozīme 
informācijas izplatīšanā, izglītošanā un 
apmācību organizēšanā atbilstīgi vietējo 
kopienu vajadzībām, iesaistot pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un brīvprātīgos;

Or. de



AM\943840LV.doc 7/19 PE516.648v01-00

LV

Grozījums Nr. 7
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka e-veselība paver lielas 
iespējas uzlabot veselības aprūpes dienestu 
pieejamību visiem ES iedzīvotājiem 
neatkarīgi no to atrašanās vietas, 
pilsonības, ienākumiem vai sociālā 
stāvokļa, vai invaliditātes un vecuma; 
uzsver, ka pacientu izglītotības līmenis 
veselības jomā, pacientu un medicīnas 
personāla digitālās prasmes, platjoslas 
pieejamība un lietotājiem ērti e-veselības 
IST rīki ir būtiski, lai stiprinātu sociālo un 
teritoriālo kohēziju, likvidētu nevienlīdzību 
veselības aprūpē un nodrošinātu piekļuvi 
profilakses pasākumiem veselības aprūpē 
un mediķu konsultācijām attālos, reti 
apdzīvotos un citādā ziņā mazāk attīstītos 
reģionos; uzskata, ka šajā ziņā vietējām un 
reģionālajām iestādēm ir svarīga nozīme 
informācijas izplatīšanā, izglītošanā un 
apmācību organizēšanā atbilstīgi vietējo 
kopienu vajadzībām, iesaistot pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un brīvprātīgos;

2. uzskata, ka e-veselība paver lielas 
iespējas uzlabot veselības aprūpes dienestu 
pieejamību visiem ES iedzīvotājiem 
neatkarīgi no to atrašanās vietas; uzsver, ka 
pacientu izglītotības līmenis veselības 
jomā, pacientu un medicīnas personāla 
digitālās prasmes, platjoslas pieejamība un 
lietotājiem ērti e-veselības IST rīki ir 
būtiski, lai stiprinātu sociālo un teritoriālo 
kohēziju, likvidētu nevienlīdzību veselības 
aprūpē un nodrošinātu piekļuvi profilakses 
pasākumiem veselības aprūpē un mediķu 
konsultācijām mazās salās, attālos, reti 
apdzīvotos un citādā ziņā mazāk attīstītos 
reģionos, kur ir īpaši smagi nodrošināt 
veselības aprūpes pakalpojumus; uzskata, 
ka šajā ziņā vietējām un reģionālajām 
iestādēm ir svarīga nozīme informācijas 
izplatīšanā, izglītošanā un apmācību 
organizēšanā atbilstīgi vietējo kopienu 
vajadzībām, iesaistot pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un brīvprātīgos;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka e-veselība paver lielas 
iespējas uzlabot veselības aprūpes dienestu 
pieejamību visiem ES iedzīvotājiem 
neatkarīgi no to atrašanās vietas, 
pilsonības, ienākumiem vai sociālā 

2. uzskata, ka e-veselība paver lielas 
iespējas uzlabot veselības aprūpes
pakalpojumu nodrošināšanas, veselības 
aprūpes dienestu un veselības aprūpes 
sistēmu pieejamību, elastību un standartus
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stāvokļa, vai invaliditātes un vecuma; 
uzsver, ka pacientu izglītotības līmenis 
veselības jomā, pacientu un medicīnas 
personāla digitālās prasmes, platjoslas 
pieejamība un lietotājiem ērti e-veselības 
IST rīki ir būtiski, lai stiprinātu sociālo un 
teritoriālo kohēziju, likvidētu nevienlīdzību 
veselības aprūpē un nodrošinātu piekļuvi 
profilakses pasākumiem veselības aprūpē 
un mediķu konsultācijām attālos, reti 
apdzīvotos un citādā ziņā mazāk attīstītos 
reģionos; uzskata, ka šajā ziņā vietējām un 
reģionālajām iestādēm ir svarīga nozīme 
informācijas izplatīšanā, izglītošanā un 
apmācību organizēšanā atbilstīgi vietējo 
kopienu vajadzībām, iesaistot pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un brīvprātīgos;

visiem ES iedzīvotājiem neatkarīgi no to 
atrašanās vietas, pilsonības, ienākumiem 
vai sociālā stāvokļa, vai invaliditātes un 
vecuma; uzsver, ka pacientu izglītotības 
līmenis veselības jomā, pacientu un 
medicīnas personāla digitālās prasmes, 
platjoslas pieejamība un lietotājiem ērti e-
veselības IST rīki ir būtiski, lai stiprinātu 
sociālo un teritoriālo kohēziju, uzlabotu 
ārstēšanas organizēšanu, kvalitāti un 
ārstēšanas un aprūpes drošību, likvidētu 
nevienlīdzību veselības aprūpē,
nodrošinātu pacientu vajadzības veselības 
aprūpes jomā un piekļuvi profilakses 
pasākumiem veselības aprūpē un mediķu 
konsultācijām attālos, reti apdzīvotos un 
citādā ziņā mazāk attīstītos reģionos; 
uzskata, ka šajā ziņā vietējām un 
reģionālajām iestādēm ir svarīga nozīme 
informācijas izplatīšanā, digitalizācijā,
izglītošanā un apmācību organizēšanā 
atbilstīgi vietējo kopienu vajadzībām, 
iesaistot pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas un brīvprātīgos;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka e-veselība paver lielas 
iespējas uzlabot veselības aprūpes dienestu 
pieejamību visiem ES iedzīvotājiem 
neatkarīgi no to atrašanās vietas, 
pilsonības, ienākumiem vai sociālā 
stāvokļa, vai invaliditātes un vecuma; 
uzsver, ka pacientu izglītotības līmenis 
veselības jomā, pacientu un medicīnas 
personāla digitālās prasmes, platjoslas 
pieejamība un lietotājiem ērti e-veselības 
IST rīki ir būtiski, lai stiprinātu sociālo un 

2. uzskata, ka e-veselība paver lielas 
iespējas uzlabot kvalitatīvas un 
ilgtspējīgas veselības aprūpes dienestu 
pieejamību visiem ES iedzīvotājiem 
neatkarīgi no to atrašanās vietas, 
pilsonības, ienākumiem vai sociālā 
stāvokļa, vai invaliditātes un vecuma; 
uzsver, ka pacientu izglītotības līmenis 
veselības jomā, pacientu un medicīnas 
personāla digitālās prasmes, platjoslas 
pieejamība un lietotājiem ērti e-veselības 
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teritoriālo kohēziju, likvidētu nevienlīdzību 
veselības aprūpē un nodrošinātu piekļuvi 
profilakses pasākumiem veselības aprūpē 
un mediķu konsultācijām attālos, reti 
apdzīvotos un citādā ziņā mazāk attīstītos 
reģionos; uzskata, ka šajā ziņā vietējām un 
reģionālajām iestādēm ir svarīga nozīme 
informācijas izplatīšanā, izglītošanā un 
apmācību organizēšanā atbilstīgi vietējo 
kopienu vajadzībām, iesaistot pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un brīvprātīgos;

IST rīki ir būtiski, lai stiprinātu sociālo un 
teritoriālo kohēziju, likvidētu nevienlīdzību 
veselības aprūpē, garantētu pacientu 
drošību un pārraudzību un nodrošinātu 
piekļuvi profilakses pasākumiem veselības 
aprūpē un mediķu konsultācijām attālos, 
reti apdzīvotos un citādā ziņā mazāk 
attīstītos reģionos; uzskata, ka šajā ziņā 
vietējām un reģionālajām iestādēm ir 
svarīga nozīme informācijas par e-
veselības priekšrocībām un iespējām
izplatīšanā, izglītošanā un apmācību 
organizēšanā atbilstīgi vietējo kopienu 
vajadzībām, iesaistot pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un brīvprātīgos;

Or. en

Grozījums Nr. 10
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka e-veselība paver lielas 
iespējas uzlabot veselības aprūpes dienestu 
pieejamību visiem ES iedzīvotājiem 
neatkarīgi no to atrašanās vietas, 
pilsonības, ienākumiem vai sociālā 
stāvokļa, vai invaliditātes un vecuma; 
uzsver, ka pacientu izglītotības līmenis 
veselības jomā, pacientu un medicīnas
personāla digitālās prasmes, platjoslas 
pieejamība un lietotājiem ērti e-veselības 
IST rīki ir būtiski, lai stiprinātu sociālo un 
teritoriālo kohēziju, likvidētu nevienlīdzību 
veselības aprūpē un nodrošinātu piekļuvi 
profilakses pasākumiem veselības aprūpē 
un mediķu konsultācijām attālos, reti 
apdzīvotos un citādā ziņā mazāk attīstītos 
reģionos; uzskata, ka šajā ziņā vietējām un 
reģionālajām iestādēm ir svarīga nozīme 
informācijas izplatīšanā, izglītošanā un 
apmācību organizēšanā atbilstīgi vietējo 

2. uzskata, ka e-veselība paver lielas 
iespējas uzlabot valsts un pārrobežu
veselības aprūpes dienestu pieejamību
vienlīdzīgi visiem ES iedzīvotājiem 
neatkarīgi no to atrašanās vietas, 
pilsonības, ienākumiem vai sociālā 
stāvokļa, vai invaliditātes un vecuma; 
uzsver, ka pacientu izglītotības līmenis 
veselības jomā, pacientu un veselības 
aprūpes personāla digitālās prasmes, jo 
īpaši datu aizsardzības jomā, kas ir ļoti 
nozīmīgas, lai nodrošinātu visu iesaistīto 
pušu savstarpēju uzticēšanos un lai 
veselības aprūpes nozarē efektīvāk 
ieviestu IST, kā arī platjoslas pieejamība 
un lietotājiem ērti e-veselības IST rīki ir 
būtiski, lai stiprinātu sociālo un teritoriālo 
kohēziju, likvidētu nevienlīdzību veselības
aprūpē un nodrošinātu piekļuvi profilakses 
pasākumiem veselības aprūpē un mediķu 
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kopienu vajadzībām, iesaistot pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un brīvprātīgos;

konsultācijām attālos, reti apdzīvotos un 
citādā ziņā mazāk attīstītos reģionos; 
uzskata, ka šajā ziņā vietējām un 
reģionālajām iestādēm ir svarīga nozīme 
informācijas izplatīšanā, izglītošanā un
nepārtrauktu apmācību organizēšanā 
atbilstīgi vietējo kopienu vajadzībām, 
iesaistot pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas un brīvprātīgos, kuri 
nodrošina pievienoto vērtību, sekmējot 
sociālo kohēziju;

Or. es

Grozījums Nr. 11
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka Komisijai ir jāveicina ES 
struktūrfondu izmantošana, lai Eiropā 
ieviestu e-veselības infrastruktūru, 
vienlaikus izstrādājot pamatnostādnes par 
to, kā nodrošināt šo sistēmu savstarpējo 
izmantojamību ES līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzskata, ka, neskatoties uz visām e-
veselības nepilnībām, tai ir milzīgs 
potenciāls, un tā varētu būt izdevīga 
sabiedrībai kopumā, pacientiem, 
medicīnas personālam un publiskām 
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iestādēm;

Or. ro

Grozījums Nr. 13
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka MVU ir jāsniedz pienācīgs 
atbalsts e-veselības jomā, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu piekļuvi tirgum jaunattīstības 
sociālajā tirgus ekonomikā, un ir 
jānodrošina MVU ieguldījums sociālās un 
teritoriālās kohēzijas jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 14
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzskata, ka nodrošinot rīkus, kas ir 
nepieciešami, lai izmantotu publiskos un 
reāllaika datus, var labāk apzināt 
ieguvumus un riskus, prognozēt 
nevēlamus notikumus un uzlabot
veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējuma (HTA) efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Petru Constantin Luhan
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Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d uzsver, ka ir nepieciešami stabili 
centieni kohēzijas politikas un reģionālās 
politikas jomā, lai likvidētu nevienlīdzību 
reģionos, jo īpaši saistībā ar piekļuvi IST 
pakalpojumiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 16
Kerstin Westphal

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka daudzās dalībvalstīs veselības 
aizsardzības politika atšķirīgos līmeņos 
tiek uzticēta reģionālām un vietējām 
iestādēm, un atzinīgi vērtē to aktīvo 
iesaistīšanos e-veselības projekta plānā un 
īstenošanā; aicina stiprināt reģionālo un 
vietējo iestāžu nozīmi e-veselības 
infrastruktūras attīstīšanā; pauž viedokli, 
ka labi funkcionējošas daudzlīmeņu 
pārvaldības pieeja ir priekšnosacījums 
sekmīgai e-veselības izveidei un 
īstenošanai;

3. norāda, ka daudzās dalībvalstīs 
veselības aizsardzības politika atšķirīgos 
līmeņos tiek uzticēta reģionālām un 
vietējām iestādēm, un atzinīgi vērtē to 
aktīvo iesaistīšanos e-veselības projekta 
plānā un īstenošanā; aicina stiprināt 
reģionālo un vietējo iestāžu nozīmi e-
veselības infrastruktūras attīstīšanā;

Or. de

Grozījums Nr. 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka daudzās dalībvalstīs veselības 
aizsardzības politika atšķirīgos līmeņos 
tiek uzticēta reģionālām un vietējām 
iestādēm, un atzinīgi vērtē to aktīvo 
iesaistīšanos e-veselības projekta plānā un 
īstenošanā; aicina stiprināt reģionālo un 
vietējo iestāžu nozīmi e-veselības 
infrastruktūras attīstīšanā; pauž viedokli, ka 
labi funkcionējošas daudzlīmeņu 
pārvaldības pieeja ir priekšnosacījums 
sekmīgai e-veselības izveidei un 
īstenošanai;

3. norāda, ka daudzās dalībvalstīs 
veselības aizsardzības politika atšķirīgos 
līmeņos tiek uzticēta reģionālām un 
vietējām iestādēm, un atzinīgi vērtē to 
aktīvo iesaistīšanos e-veselības projekta 
plānā un īstenošanā; aicina stiprināt 
reģionālo un vietējo iestāžu nozīmi m-
veselības pakalpojumu un e-veselības 
infrastruktūras attīstīšanā; pauž viedokli, ka 
labi funkcionējošas daudzlīmeņu 
pārvaldības pieeja ir priekšnosacījums 
sekmīgai e-veselības izveidei un 
īstenošanai un jaunu veidu digitālo 
prasmju apgūšanai un uzlabošanai 
veselības aprūpes profesionāļiem un 
pacientiem;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka daudzās dalībvalstīs veselības 
aizsardzības politika atšķirīgos līmeņos 
tiek uzticēta reģionālām un vietējām 
iestādēm, un atzinīgi vērtē to aktīvo 
iesaistīšanos e-veselības projekta plānā un 
īstenošanā; aicina stiprināt reģionālo un 
vietējo iestāžu nozīmi e-veselības 
infrastruktūras attīstīšanā; pauž viedokli, ka 
labi funkcionējošas daudzlīmeņu 
pārvaldības pieeja ir priekšnosacījums 
sekmīgai e-veselības izveidei un 
īstenošanai;

3. norāda, ka efektīvi veselības aprūpes 
pakalpojumi ir reģionālās attīstības un 
konkurētspējas svarīgs instruments;
norāda, ka daudzās dalībvalstīs veselības 
aizsardzības politika atšķirīgos līmeņos 
tiek uzticēta reģionālām un vietējām 
iestādēm, un atzinīgi vērtē to aktīvo 
iesaistīšanos e-veselības projekta plānā un 
īstenošanā; aicina stiprināt reģionālo un 
vietējo iestāžu nozīmi e-veselības 
infrastruktūras attīstīšanā; pauž viedokli, ka 
labi funkcionējošas daudzlīmeņu 
pārvaldības pieeja ir priekšnosacījums 
sekmīgai e-veselības izveidei un 
īstenošanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 19
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka daudzās dalībvalstīs veselības 
aizsardzības politika atšķirīgos līmeņos 
tiek uzticēta reģionālām un vietējām 
iestādēm, un atzinīgi vērtē to aktīvo 
iesaistīšanos e-veselības projekta plānā un 
īstenošanā; aicina stiprināt reģionālo un 
vietējo iestāžu nozīmi e-veselības 
infrastruktūras attīstīšanā; pauž viedokli, ka 
labi funkcionējošas daudzlīmeņu 
pārvaldības pieeja ir priekšnosacījums 
sekmīgai e-veselības izveidei un 
īstenošanai;

3. norāda, ka daudzās dalībvalstīs 
veselības aizsardzības politika atšķirīgos 
līmeņos tiek uzticēta reģionālām un 
vietējām iestādēm, un atzinīgi vērtē to 
aktīvo iesaistīšanos e-veselības projekta 
plānā un īstenošanā; aicina stiprināt 
reģionālo un vietējo iestāžu nozīmi e-
veselības infrastruktūras attīstīšanā un 
mudina attīstīt publiskā un privātā sektora 
partnerības, lai optimizētu medicīnas 
pakalpojumus un lai tos pēc iespējas 
efektīvāk izmantotu; pauž viedokli, ka labi 
funkcionējošas daudzlīmeņu pārvaldības 
pieeja ir priekšnosacījums sekmīgai e-
veselības izveidei un īstenošanai;

Or. ro

Grozījums Nr. 20
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka, ņemot vērā ļoti būtiskas 
atšķirības starp ES reģioniem, e-veselība 
varētu būt ļoti izdevīga mazāk attīstīto 
reģionu iedzīvotājiem, nodrošinot viņiem 
labāku, pārredzamāku un lētāku piekļuvi 
kvalitatīviem pakalpojumiem;

Or. ro
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Grozījums Nr. 21
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka reģionu atšķirības IST 
pakalpojumu un neatbilstošas platjoslas 
pieejamības jomā dažās teritorijās var 
apgrūtināt e-veselības ieviešanu; iesaka 
vairāk līdzekļu ieguldīt IST 
infrastruktūrā, ņemot vērā turpmākās 
finansēšanas iespējas kohēzijas politikas 
ietvaros, lai samazinātu atšķirības un 
sekmētu e-veselības pakalpojumu 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka veselības aprūpes 
organizēšana ir dalībvalstu kompetence; 
tomēr mudina Komisiju aktīvāk darboties
dalībvalstu rīcības koordinēšanā un 
sadarbības veicināšanā, skaidrojot 
nosacījumus un konstatējot kopējus 
šķēršļus pārrobežu veselības aprūpes 
sniegšanai, kā arī novērtējot esošo e-
veselības lietojumprogrammu lietderīgumu 
paraugprakses veicināšanas nolūkos ES 
līmenī;

4. uzsver, ka veselības aprūpes 
organizēšana ir dalībvalstu kompetence; 
tomēr mudina Komisiju aktīvāk darboties 
dalībvalstu rīcības koordinēšanā un
telemedicīnas sadarbības veicināšanā, 
skaidrojot nosacījumus un konstatējot 
kopējus šķēršļus pārrobežu veselības 
aprūpes sniegšanai, kā arī novērtējot esošo 
e-veselības lietojumprogrammu 
lietderīgumu paraugprakses veicināšanas 
nolūkos starp veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzējiem un pacientiem
ES reģionālajā un valsts līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka veselības aprūpes 
organizēšana ir dalībvalstu kompetence; 
tomēr mudina Komisiju aktīvāk darboties 
dalībvalstu rīcības koordinēšanā un 
sadarbības veicināšanā, skaidrojot 
nosacījumus un konstatējot kopējus 
šķēršļus pārrobežu veselības aprūpes 
sniegšanai, kā arī novērtējot esošo e-
veselības lietojumprogrammu lietderīgumu 
paraugprakses veicināšanas nolūkos ES 
līmenī;

4. uzsver, ka veselības aprūpes 
organizēšana ir dalībvalstu kompetence; 
tomēr mudina Komisiju aktīvāk darboties 
dalībvalstu rīcības koordinēšanā un 
sadarbības veicināšanā, informētības 
vairošanā un ieguldījumu veicināšanā 
novatorisku tehnoloģiju jomā, skaidrojot 
nosacījumus un konstatējot kopējus 
šķēršļus pārrobežu veselības aprūpes 
sniegšanai, kā arī novērtējot esošo e-
veselības lietojumprogrammu lietderīgumu
paraugprakses veicināšanas nolūkos ES 
līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 24
María Irigoyen Pérez

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka veselības aprūpes 
organizēšana ir dalībvalstu kompetence; 
tomēr mudina Komisiju aktīvāk darboties 
dalībvalstu rīcības koordinēšanā un 
sadarbības veicināšanā, skaidrojot 
nosacījumus un konstatējot kopējus 
šķēršļus pārrobežu veselības aprūpes 
sniegšanai, kā arī novērtējot esošo e-
veselības lietojumprogrammu lietderīgumu 
paraugprakses veicināšanas nolūkos ES 
līmenī;

4. uzsver, ka veselības aprūpes 
organizēšana ir to dalībvalstu iestāžu
kompetence, kurām ir noteikta atbildība 
un pienākums ikvienam nodrošināt 
piekļuvi kvalitatīviem veselības aprūpes 
pakalpojumiem un būtisku sabiedrisko 
pakalpojumu ilgtspēju sociālās un 
teritoriālās kohēzijas jomā; tomēr mudina 
Komisiju aktīvāk darboties dalībvalstu 
rīcības koordinēšanā un sadarbības 
veicināšanā, skaidrojot nosacījumus un 
konstatējot kopējus šķēršļus pārrobežu 
veselības aprūpes sniegšanai, lai garantētu 
tās savstarpēju izmantojamību, piemēram, 
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saistībā ar atmaksāšanas procedūrām un 
datu vākšanu un novērtēšanu veselības 
aprūpes jomā, lai sekmētu datu bāžu 
kopīgu izstrādi ES, kā arī novērtējot esošo 
e-veselības lietojumprogrammu 
lietderīgumu paraugprakses veicināšanas 
nolūkos ES līmenī;

Or. es

Grozījums Nr. 25
Kerstin Westphal

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pauž dziļu nožēlu, īpaši ņemot vērā 
pašreizējo konkurētspējas krīzi Savienībā, 
par ierosinātajiem Eiropas savienojumu 
instrumenta samazinājumiem platjoslai un 
digitālajiem pakalpojumiem; pauž cerību, 
ka šai jomai tiks saglabāts finansējums 
saskaņā ar programmu „Apvārsnis 2020”; 
rosina vietējās un reģionālās iestādes 
izmantot ES fondus e-veselības 
finansēšanai.

5. pauž dziļu nožēlu, īpaši ņemot vērā 
pašreizējo konkurētspējas krīzi Savienībā, 
par ierosinātajiem Eiropas savienojumu 
instrumenta samazinājumiem platjoslai un 
digitālajiem pakalpojumiem; pauž cerību, 
ka šai jomai tiks saglabāts finansējums 
saskaņā ar programmu „Apvārsnis 2020”; 
rosina vietējās un reģionālās iestādes 
izmantot ES fondus e-veselības 
finansēšanai, vienlaikus, piemēram, 
nesamazinot finansējumu 
tradicionālajiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem vai neslēdzot publiskās 
slimnīcas.

Or. de

Grozījums Nr. 26
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pauž dziļu nožēlu, īpaši ņemot vērā 
pašreizējo konkurētspējas krīzi Savienībā, 
par ierosinātajiem Eiropas savienojumu 
instrumenta samazinājumiem platjoslai un 
digitālajiem pakalpojumiem; pauž cerību, 

5. pauž dziļu nožēlu, īpaši ņemot vērā 
pašreizējo konkurētspējas krīzi Savienībā, 
par ierosinātajiem Eiropas savienojumu 
instrumenta samazinājumiem platjoslai un 
digitālajiem pakalpojumiem; pauž cerību, 
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ka šai jomai tiks saglabāts finansējums 
saskaņā ar programmu „Apvārsnis 2020”; 
rosina vietējās un reģionālās iestādes 
izmantot ES fondus e-veselības 
finansēšanai.

ka šai jomai tiks saglabāts finansējums 
saskaņā ar programmu „Apvārsnis 2020”; 
rosina vietējās un reģionālās iestādes 
izmantot ES fondus e-veselības 
finansēšanai un apmainīties ar zināšanām 
veselības pakalpojumu lietotprasmes 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pauž dziļu nožēlu, īpaši ņemot vērā 
pašreizējo konkurētspējas krīzi Savienībā, 
par ierosinātajiem Eiropas savienojumu 
instrumenta samazinājumiem platjoslai un 
digitālajiem pakalpojumiem; pauž cerību, 
ka šai jomai tiks saglabāts finansējums 
saskaņā ar programmu „Apvārsnis 2020”; 
rosina vietējās un reģionālās iestādes 
izmantot ES fondus e-veselības 
finansēšanai.

5. pauž dziļu nožēlu, īpaši ņemot vērā 
pašreizējo konkurētspējas krīzi Savienībā, 
par ierosinātajiem Eiropas savienojumu 
instrumenta samazinājumiem platjoslai un 
digitālajiem pakalpojumiem; pauž cerību, 
ka šai jomai tiks saglabāts finansējums 
saskaņā ar programmu „Apvārsnis 2020”; 
rosina vietējās un reģionālās iestādes
efektīvi izmantot ES fondus e-veselības 
finansēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž bažas par to, ka veselības 
aprūpes pakalpojumi netiek pienācīgi 
nodrošināti krīzes apstākļos, tostarp, ja 
tiek slēgti veselības aprūpes centri un 
samazinās personāla skaits, kas pasliktina 
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situāciju salās, attālās un kalnainās 
teritorijās saistībā ar piekļuves 
nodrošināšanu veselības aprūpes 
pakalpojumiem;

Or. en


