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16.12.2019 B9-0239/5

Amendamentul 5
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0239/2019
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, 
Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în 
cadrul pieței unice digitale; autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai 
sănătoase

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că transformarea digitală 
a serviciilor de sănătate și de asistență 
medicală trebuie să sprijine serviciile 
orientate către cetățeni, precum și 
autonomizarea cetățenilor pentru a juca un 
rol mai activ în prevenirea bolilor și 
promovarea sănătății, precum și în 
serviciile de sănătate și de asistență 
medicală, răspunzând nevoilor cetățenilor; 
este, de asemenea, de părere că această 
transformare ar trebui să permită schimbul 
de informații în rândul personalului 
medical implicat, în conformitate cu cadrul 
relevant al UE privind protecția datelor, în 
legătură cu fișele pacienților, rețetele 
electronice, rezultatele testelor de 
laborator, imagistica medicală și rapoartele 
de externare; subliniază, în același timp, că 
nevoile pacienților care nu sunt în măsură 
să țină pasul cu transformarea digitală nu 
trebuie ignorate; reliefează, totodată, că 
sănătatea digitală nu ar trebui să constituie 
o cale către servicii de îngrijire 
dezumanizate;

6. consideră că transformarea digitală 
a serviciilor de sănătate și de asistență 
medicală trebuie să sprijine serviciile 
orientate către cetățeni, precum și 
autonomizarea cetățenilor pentru a juca un 
rol mai activ în prevenirea bolilor și 
promovarea sănătății, precum și în 
serviciile de sănătate și de asistență 
medicală, răspunzând nevoilor cetățenilor; 
este, de asemenea, de părere că această 
transformare ar trebui să permită schimbul 
de informații în rândul personalului 
medical implicat, atunci când pacientul își 
dă consimțământul, în conformitate cu 
cadrul relevant al UE privind protecția 
datelor, în legătură cu fișele pacienților, 
rețetele electronice, rezultatele testelor de 
laborator, imagistica medicală și rapoartele 
de externare; subliniază, în același timp, că 
nevoile pacienților care nu sunt în măsură 
să țină pasul cu transformarea digitală nu 
trebuie ignorate; reliefează, totodată, că 
sănătatea digitală nu ar trebui să constituie 
o cale către servicii de îngrijire 
dezumanizate;
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16.12.2019 B9-0239/6

Amendamentul 6
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0239/2019
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, 
Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în 
cadrul pieței unice digitale; autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai 
sănătoase

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia și statele membre să 
sprijine proiecte care utilizează date din 
„lumea reală” și să elaboreze criterii pentru 
calitatea datelor colectate într-un mediu 
necontrolat pentru ca datele din „lumea 
reală” să contribuie la obținerea unor 
rezultate pozitive în materie de sănătate; în 
acest context, invită, de asemenea, Comisia 
să elaboreze orientări pentru a promova 
utilizarea secundară a datelor în cercetare 
și să asigure un acces echitabil, transparent 
și nediscriminatoriu la date în întreaga 
Europă;

21. invită Comisia și statele membre să 
sprijine proiecte care utilizează date 
anonimizate sau pseudonimizate din 
„lumea reală” și să elaboreze criterii pentru 
calitatea datelor colectate într-un mediu 
necontrolat pentru ca astfel de date din 
„lumea reală” să contribuie la obținerea 
unor rezultate pozitive în materie de 
sănătate; în acest context, invită, de 
asemenea, Comisia să elaboreze orientări 
pentru a promova utilizarea secundară a 
datelor anonimizate sau pseudonimizate în 
cercetare și să asigure un acces echitabil, 
transparent și nediscriminatoriu la date în 
întreaga Europă;
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16.12.2019 B9-0239/7

Amendamentul 7
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0239/2019
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, 
Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în 
cadrul pieței unice digitale; autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai 
sănătoase

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. cere Comisiei și statelor membre să 
utilizeze date din „lumea reală” pentru 
deciziile de reglementare privind 
medicamentele, pentru a completa probele 
din studiile clinice controlate randomizate;

22. cere Comisiei și statelor membre să 
utilizeze date anonimizate sau 
pseudonimizate din „lumea reală” pentru 
deciziile de reglementare privind 
medicamentele, pentru a completa probele 
din studiile clinice controlate randomizate;
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16.12.2019 B9-0239/8

Amendamentul 8
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0239/2019
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, 
Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în 
cadrul pieței unice digitale; autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai 
sănătoase

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia să inițieze un amplu 
proces european de reflecție asupra 
aspectelor etice ale transformării digitale a 
serviciilor de sănătate și de asistență, 
implicând în mod activ cetățenii și toți 
ceilalți actori din lanțul de asistență 
medicală, în vederea elaborării de 
standarde și reglementări etice pentru a 
proteja drepturile cetățenilor, asigurând în 
același timp securitatea cercetătorilor și a 
industriei tehnologiei medicale, în special 
în ceea ce privește exploatarea datelor 
medicale și utilizarea IA;

23. invită Comisia să inițieze un amplu 
proces european de reflecție asupra 
aspectelor etice ale transformării digitale a 
serviciilor de sănătate și de asistență, 
implicând în mod activ cetățenii și toți 
ceilalți actori din lanțul de asistență 
medicală, în vederea elaborării de 
standarde și reglementări etice pentru a 
proteja drepturile cetățenilor, asigurând în 
același timp securitatea cercetătorilor și a 
industriei tehnologiei medicale, în special 
în ceea ce privește utilizarea datelor 
medicale și IA;

Or. en
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16.12.2019 B9-0239/9

Amendamentul 9
Margrete Auken
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0239/2019
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, 
Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în 
cadrul pieței unice digitale; autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai 
sănătoase

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. invită Comisia să procedeze, 
împreună cu statele membre și instituțiile 
acreditate, la testarea unor aplicații 
specifice pentru un schimb transfrontalier 
foarte sigur al datelor medicale pentru 
cercetare și politicile din domeniul 
sănătății, cu scopul de a îmbunătăți 
prevenirea, diagnosticarea și tratamentul 
bolilor pentru a ajuta sistemele de sănătate 
să facă față dificultăților actuale și viitoare;

29. invită Comisia să procedeze, 
împreună cu statele membre și instituțiile 
acreditate, la testarea unor aplicații 
specifice pentru un schimb transfrontalier 
foarte sigur al datelor medicale 
anonimizate sau pseudonimizate pentru 
cercetare și politicile din domeniul 
sănătății, cu scopul de a îmbunătăți 
prevenirea, diagnosticarea și tratamentul 
bolilor pentru a ajuta sistemele de sănătate 
să facă față dificultăților actuale și viitoare;

Or. en


