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Pozměňovací návrh 1
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 30. dubna 2004 „Elektronické 
zdravotnictví – zlepšení zdravotní péče pro 
evropské občany: akčním plánu pro 
evropský prostor elektronického 
zdravotnictví (COM(2004)0356),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Právní východisko 1 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pracovní dokument 
útvarů Komise ze dne 21. prosince 2007 -
akční plán iniciativy rozhodujících trhů v 
oblasti elektronického zdravotnictví -
příloha I ke sdělení Iniciativa 
rozhodujících trhů pro Evropu 
{COM(2007) 860 final, SEC(2007) 1730},

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Právní východisko 1 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– - s ohledem na doporučení Komise 
ze dne 2. července 2008 o přeshraniční 
interoperabilitě systémů elektronických 



PE629.455v01-00 4/51 AM\1166229CS.docx

CS

zdravotních záznamů (oznámeno pod 
číslem K(2008) 3282)1a,

_________________

1a Úř. věst. L 190, 18.7.2008, s. 37–43

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Právní východisko 1 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 4. listopadu 2008 o přínosu 
telemedicíny pro pacienty, systémy 
zdravotní péče a společnost 
(COM(2008)0689 final),

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 6. prosince 2012 „Akční plán pro 
elektronické zdravotnictví na období 
2012–2020 – inovativní zdravotní péče pro 
21. století“ (COM(2012)0736 final),

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Ivo Belet

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na prováděcí směrnice 
Komise 2012/52/EU ze dne 20. prosince 
2012, kterou se stanoví opatření 
k usnadnění uznávání lékařských 
předpisů vystavených v jiném členském 
státě,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Mireille D'Ornano

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že evropské 
zdravotní a pečovatelské systémy musí 
kvůli stárnoucí populaci řešit vážné výzvy 
spojené s udržitelným poskytováním 
zdravotní péče v budoucnosti, ale na druhé 
straně vytvářejí nové příležitosti díky 
zavádění moderních technologií;

A. vzhledem k tomu, že evropské 
zdravotní a pečovatelské systémy musí 
kvůli stárnoucí populaci a rostoucí 
prevalenci chronických onemocnění, jako 
je cukrovka, vysoký krevní tlak a 
nádorová onemocnění, řešit vážné výzvy 
spojené s udržitelným poskytováním 
zdravotní péče v budoucnosti, ale na druhé 
straně vytvářejí nové příležitosti díky 
zavádění moderních technologií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že zdravotní 
systémy musí poskytovat zdravotní služby 
a služby dlouhodobé péče s maximální 
efektivitou a účelností, zajišťovat 
kontinuální péči u všech služeb a 
poskytovatelů a zlepšovat služby, které 

B. vzhledem k tomu, že zdravotní 
systémy musí poskytovat dostupné, odolné 
a udržitelné zdravotní služby a služby 
dlouhodobé péče s maximální efektivitou 
a účelností, zajišťovat kontinuální péči u 
všech služeb a poskytovatelů a zlepšovat
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jsou důležité pro pacienty, a přizpůsobit je 
jejich měnícím se potřebám péče;

služby, které jsou důležité pro pacienty, 
a přizpůsobit je jejich měnícím se 
potřebám péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že zdravotní 
systémy musí poskytovat zdravotní služby 
a služby dlouhodobé péče s maximální 
efektivitou a účelností, zajišťovat 
kontinuální péči u všech služeb a 
poskytovatelů a zlepšovat služby, které 
jsou důležité pro pacienty, a přizpůsobit je 
jejich měnícím se potřebám péče;

B. vzhledem k tomu, že zdravotní 
systémy musí dlouhodobě poskytovat 
zdravotní služby a služby dlouhodobé péče 
s maximální efektivitou a účelností všem 
bez rozdílu, zajišťovat kontinuální péči u 
všech služeb a poskytovatelů a zlepšovat 
služby, které jsou důležité pro pacienty, 
a přizpůsobit je jejich měnícím se 
potřebám péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Mireille D'Ornano

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že zdravotní 
systémy musí poskytovat zdravotní služby 
a služby dlouhodobé péče s maximální 
efektivitou a účelností, zajišťovat 
kontinuální péči u všech služeb a 
poskytovatelů a zlepšovat služby, které 
jsou důležité pro pacienty, a přizpůsobit je 
jejich měnícím se potřebám péče;

B. vzhledem k tomu, že zdravotní 
systémy musí poskytovat zdravotní služby 
a služby dlouhodobé péče s maximální 
efektivitou a účelností, zajišťovat 
kontinuální péči u všech služeb 
a poskytovatelů a zlepšovat služby, které 
jsou důležité pro pacienty, a přizpůsobit je 
jejich měnícím se resp. narůstajícím
potřebám péče;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 11
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že inovativní 
digitální řešení v oblasti zdraví a péče 
mohou upevnit zdraví a zlepšit kvalitu 
života občanů a umožnit efektivnější 
organizaci a poskytování zdravotních a 
pečovatelských služeb;

C. vzhledem k tomu, že pokud budou
inovativní digitální řešení v oblasti zdraví 
a péče vyvíjeny společně s konečnými 
příjemci, mohou upevnit zdraví a zlepšit 
kvalitu života občanů a umožnit 
efektivnější organizaci a poskytování 
zdravotních a pečovatelských služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že inovativní 
digitální řešení v oblasti zdraví a péče 
mohou upevnit zdraví a zlepšit kvalitu 
života občanů a umožnit efektivnější 
organizaci a poskytování zdravotních a 
pečovatelských služeb;

C. vzhledem k tomu, že inovativní 
digitální řešení v oblasti zdraví a péče 
mohou upevnit zdraví a zlepšit kvalitu 
života občanů a umožnit efektivnější 
organizaci a poskytování zdravotních 
a pečovatelských služeb a vytvoření 
nových příležitostí díky novým 
technologiím;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že inovativní 
digitální řešení v oblasti zdraví a péče 

C. vzhledem k tomu, že inovativní 
digitální řešení v oblasti zdraví a péče 
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mohou upevnit zdraví a zlepšit kvalitu 
života občanů a umožnit efektivnější 
organizaci a poskytování zdravotních a 
pečovatelských služeb;

mohou upevnit zdraví a zlepšit kvalitu 
života občanů a umožnit efektivnější 
organizaci a poskytování zdravotních a 
pečovatelských služeb, včetně mobilní 
zdravotní péče, diagnózy na dálky a 
podobných postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že inovativní 
digitální řešení v oblasti zdraví a péče 
mohou upevnit zdraví a zlepšit kvalitu 
života občanů a umožnit efektivnější 
organizaci a poskytování zdravotních a 
pečovatelských služeb;

C. vzhledem k tomu, že inovativní 
digitální řešení v oblasti zdraví a péče 
mohou pomoci při prevenci nemocí a 
zlepšování zdravotního stavu a životního 
stylu občanů a umožnit efektivnější 
organizaci a poskytování zdravotních 
a pečovatelských služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že pokud nejsou 
postupy vytváření koncepcí inkluzivní, 
přijdeme o mnohé sociálních inovace a 
příležitosti, které nabízí elektronické 
zdravotnictví; vzhledem k tomu, 
že inkluzivní koncepční a vývojové 
procesy jsou nezbytné tomu, aby 
technologie elektronického zdravotnictví 
nevedly ke zvyšování nerovnosti 
v důsledku toho, že budou vznikat nástroje 
a aplikace, které nebudou moci být 
používány zamýšlenými uživateli nebo 
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které nebudou odpovídat jejich potřebám;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Nicola Caputo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že digitální 
nástroje mohou občanům umožňovat, aby 
využívali vědecké poznatky k zachování 
dobrého zdraví, takže přispějí k tomu, že 
se nestanou pacienty;

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že údaje o zdraví 
občanů EU jsou klíčovým předpokladem 
digitalizace; vzhledem k tomu, že 
dostupnost těchto údajů se mezi 
jednotlivými členskými státy velmi liší a že 
občané zatím nemohou kvůli nedostatečné 
interoperabilitě zdravotnických systémů a 
roztříštěnosti trhu plně využívat výhod 
jednotného digitálního trhu;

D. vzhledem k tomu, že údaje o zdraví 
občanů EU jsou klíčovým předpokladem 
digitalizace; vzhledem k tomu, že za 
organizaci zdravotnictví a ochranu 
obyvatel, a tedy i za ochranu jejich údajů 
odpovídají především členské státy a
dostupnost těchto údajů se mezi 
jednotlivými členskými státy velmi liší a že 
občané zatím nemohou kvůli nedostatečné 
interoperabilitě zdravotnických systémů a 
roztříštěnosti trhu plně využívat výhod 
jednotného digitálního trhu, který 
vyžaduje, aby byly z důvodu bezpečnosti 
jasně vymezeny kompetence a 
odpovědnost jednotlivých unijních a 
vnitrostátních orgánů působících v této 
oblasti;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 18
Mireille D'Ornano

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že údaje o zdraví 
občanů EU jsou klíčovým předpokladem 
digitalizace; vzhledem k tomu, že 
dostupnost těchto údajů se mezi 
jednotlivými členskými státy velmi liší a že 
občané zatím nemohou kvůli nedostatečné 
interoperabilitě zdravotnických systémů a 
roztříštěnosti trhu plně využívat výhod 
jednotného digitálního trhu;

D. vzhledem k tomu, že údaje o zdraví 
občanů EU jsou klíčovým předpokladem 
digitalizace; vzhledem k tomu, že 
dostupnost těchto údajů a podmínky jejich 
ochrany se mezi jednotlivými členskými 
státy velmi liší a že občané zatím nemohou 
kvůli nedostatečné interoperabilitě 
zdravotnických systémů a roztříštěnosti 
trhu plně využívat výhod jednotného 
digitálního trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že přístup k 
osobním zdravotním údajům a jejich 
zpracování může sloužit veřejnému zdraví 
a mít značný pozitivní přínos pro 
jednotlivce i celou společnost; vzhledem k 
tomu, že osobní zdravotní údaje, které 
jsou ze své podstaty citlivé a vztahují se na 
ně určité etické normy, vyžadují zvláště 
vysokou úroveň ochrany a že technický 
vývoj může sice umožňovat jejich 
ochranu, ale současně vytváří nová rizika 
pro soukromí a bezpečnost údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
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Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že digitální 
údaje generované různými zařízeními a 
aplikacemi poskytují příležitost k 
prohloubení znalostí o různých 
onemocněních a současně zlepšit 
diagnostiku i péči;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že věda, výzkum 
a inovací musí hrát klíčovou úlohu ve 
zvyšování konkurenceschopnosti Evropy a 
její schopnosti reagovat na nové výzvy; 
vzhledem k tomu, že exponenciální skok v 
dostupnosti údajů a výpočetní kapacitě je 
hnací silou výzkumných iniciativ, které se 
snaží lépe porozumět procesům lidského 
zdraví, napomáhat vývoji léčebných 
postupů a analyzovat datové toky s cílem 
detekovat zdravotní hrozby, předvídat 
vypuknutí epidemií a poskytovat 
poradenství pacientům; vzhledem k tomu, 
že metody řízení dat lze používat k určení 
nedostatků ve zdravotní péči, rizicích, 
trendech a vzorcích v mnohem kratších 
lhůtách;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Alojz Peterle, Michał Boni
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že digitální 
zařízení a aplikace se vyvíjejí jednak pro 
účely diagnózy a léčby akutních a 
chronických onemocnění a jednak k 
tomu, aby se lidé mohli o své zdraví starat 
sami a mohli je lépe sledovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že organizace a 
zajišťování zdravotní a sociální péče je v 
pravomoci členských států; vzhledem k 
tomu, že Unie může podporovat spolupráci 
členských států při zlepšování veřejného 
zdraví a prevenci nemocí a při 
zdokonalování doplňkovosti přeshraniční 
zdravotní péče;

E. vzhledem k tomu, že organizace a 
dlouhodobá udržitelnost zdravotní 
a sociální péče je v pravomoci členských 
států; vzhledem k tomu, že Unie může 
podporovat spolupráci členských států při 
zlepšování veřejného zdraví a prevenci 
nemocí a při zdokonalování doplňkovosti 
přeshraniční zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že roste 
očekávání pacientů, jimž musí být 
nabídnuto více způsobů komunikace se 
zdravotními službami a zdravotnickými 
pracovníky;

F. vzhledem k tomu, že roste 
očekávání pacientů, kteří by měli mít více 
možností sami rozhodovat o svém zdraví 
prostřednictvím služeb zaměřených na 
uživatele a jimž musí být nabídnuto více 
způsobů komunikace se zdravotními 
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službami a zdravotnickými pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že při postupné 
digitalizaci společnosti musí pacienti, 
pečovatelé a zdravotničtí pracovníci řešit 
výzvy spojené se zabezpečením osobních 
údajů, které s sebou přináší používání 
informačních technologií a digitálních 
databází pacientů;

G. vzhledem k tomu, že při postupné 
digitalizaci společnosti musí pacienti, 
pečovatelé a zdravotničtí pracovníci řešit 
výzvy spojené se zabezpečením osobních 
údajů, které s sebou přináší používání 
informačních technologií a digitálních 
databází pacientů; a vzhledem k tomu, že 
uvedené osoby nemohou nést odpovědnost 
za bezpečnost osobních údajů - ta by měla 
být úkolem specializovaného orgánu s 
jasně vymezenými pravomocemi, který by 
byl pod kontrolou evropského inspektora 
ochrany údajů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 26
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že při postupné 
digitalizaci společnosti musí pacienti, 
pečovatelé a zdravotničtí pracovníci řešit 
výzvy spojené se zabezpečením osobních 
údajů, které s sebou přináší používání 
informačních technologií a digitálních 
databází pacientů;

G. vzhledem k tomu, že při postupné 
digitalizaci společnosti musí pacienti, 
pečovatelé a zdravotničtí pracovníci řešit 
výzvy spojené se zabezpečením osobních 
údajů, které s sebou přináší používání 
informačních technologií, personalizované 
diagnózy a digitálních databází pacientů;

Or. en



PE629.455v01-00 14/51 AM\1166229CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 27
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že hodnota 
globálního trhu digitálního zdravotnictví 
se v roce 2017 odhadovala na 17 miliard 
eur, s meziroční mírou růstu 12-16 %;
vzhledem k tomu, že to je téměř desetkrát 
vyšší míra růst než u celé ekonomiky 
Unie; vzhledem k tomu, že tento růst by se 
mohl i zdvojnásobit, budou-li zdravotnické 
IT technologie používány k řízení 
chronických onemocnění; vzhledem k 
tomu, že procesy řízení dodavatelských 
řetězců by mohl i ve své současné podobě 
snížit náklady zdravotnických úkonů;
vzhledem k tomu, že věda, výzkum a 
inovace musí hrát klíčovou úlohu ve 
schopnosti reagovat na nové výzvy a 
zvyšovat svou konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Soledad Cabezón Ruiz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že vnitrostátní 
zdravotnické systémy jsou hlavní zárukou 
práva občanů na přístup ke zdravotní péče 
a jsou nutně založeny na principu 
solidarity, podle něhož "zdraví lidé 
financují zdravotní péči pro nemocné", tj. 
neexistuje lineární vztah mezi příspěvky a 
poskytnutou službou, nýbrž systémů a 
jejich služeb jsou ve společném vlastnictví 
na základě solidarity s cílem zvýšit jejich 
účinnost a spravedlivost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že práva 
pacientů, vyplývající mj. z Listiny 
základních práv, jsou nadřazena 
jakýmkoli jiným právům plynoucím z 
možnosti disponovat elektronickými údaji, 
a vzhledem k tomu, že každý pacient musí 
mít zaručenu svobodu volby podle tzv. 
námitky svědomí a možnost uplatnit svou 
možnost volby v oblasti informačních 
technologií;

Or. pl

Pozměňovací návrh 30
Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že pilotní 
projekty elektronického zdravotnictví se 
již testují v několika členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že nedávno 
přijaté obecné nařízení o ochraně 
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osobních údajů zajišťuje práva pacientů a 
přístup k jejich zdravotní dokumentaci a 
ochranu jejich soukromí, přičemž není 
nutné řešit otázky vlastnictví údajů či 
nových práv pacientů, které jsou v 
kompetenci systémů veřejného 
zdravotnictví jako garantorů obecného 
zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o usnadnění 
digitální transformace v oblasti 
zdravotnictví a péče na jednotném 
digitálním trhu, jež si klade za cíl 
upevňování zdraví a prevenci a kontrolu 
nemocí a snaží se pomoci vyřešit 
opomíjené potřeby pacientů a usnadnit 
rovný přístup občanů k vysoce kvalitní 
péči smysluplným využíváním digitálních 
inovací;

1. vítá sdělení Komise o usnadnění 
digitální transformace v oblasti 
zdravotnictví a péče na jednotném 
digitálním trhu, jež si klade za cíl 
upevňování zdraví a prevenci a kontrolu 
nemocí a snaží se pomoci vyřešit 
opomíjené potřeby pacientů a usnadnit 
rovný přístup občanů k vysoce kvalitní 
péči smysluplným využíváním digitálních 
inovací a vybízí k provádění smysluplných 
pilotních projektů využívajících digitální 
inovace a k horizontální spolupráci s 
platformami zaměřenými na pacienta;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o usnadnění 
digitální transformace v oblasti 
zdravotnictví a péče na jednotném 
digitálním trhu, jež si klade za cíl 

1. vítá sdělení Komise o usnadnění 
digitální transformace v oblasti 
zdravotnictví a péče na jednotném 
digitálním trhu, jež si klade za cíl 
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upevňování zdraví a prevenci a kontrolu 
nemocí a snaží se pomoci vyřešit 
opomíjené potřeby pacientů a usnadnit 
rovný přístup občanů k vysoce kvalitní 
péči smysluplným využíváním digitálních 
inovací;

upevňování zdraví a prevenci a kontrolu 
nemocí a snaží se pomoci vyřešit 
opomíjené potřeby pacientů, nabídnout 
příležitost ke zlepšení dlouhodobé 
udržitelnosti zdravotnických systémů
a usnadnit rovný přístup občanů k vysoce 
kvalitní péči smysluplným využíváním 
digitálních inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o usnadnění 
digitální transformace v oblasti 
zdravotnictví a péče na jednotném 
digitálním trhu, jež si klade za cíl 
upevňování zdraví a prevenci a kontrolu 
nemocí a snaží se pomoci vyřešit 
opomíjené potřeby pacientů a usnadnit 
rovný přístup občanů k vysoce kvalitní 
péči smysluplným využíváním digitálních 
inovací;

1. vítá sdělení Komise o usnadnění 
digitální transformace v oblasti 
zdravotnictví a péče na jednotném 
digitálním trhu, jež si klade za cíl 
upevňování zdraví a prevenci a kontrolu 
nemocí a snaží se pomoci vyřešit 
opomíjené potřeby pacientů a usnadnit 
spravedlivý přístup občanů k vysoce 
kvalitní péči, koncipované a poskytované 
tak, aby plnila potřeby pacientů a 
neformálních pečovatelů na všech 
úrovních péče díky smysluplnému 
využívání digitálních inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Mireille D'Ornano

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o usnadnění 
digitální transformace v oblasti 
zdravotnictví a péče na jednotném 
digitálním trhu, jež si klade za cíl 

1. bere na vědomí sdělení Komise o 
usnadnění digitální transformace v oblasti 
zdravotnictví a péče na jednotném 
digitálním trhu, jež si klade za cíl 
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upevňování zdraví a prevenci a kontrolu 
nemocí a snaží se pomoci vyřešit 
opomíjené potřeby pacientů a usnadnit 
rovný přístup občanů k vysoce kvalitní 
péči smysluplným využíváním digitálních 
inovací;

upevňování zdraví a prevenci a kontrolu 
nemocí a snaží se pomoci vyřešit 
opomíjené potřeby pacientů a usnadnit 
rovný přístup občanů k vysoce kvalitní 
péči smysluplným využíváním digitálních 
inovací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Soledad Cabezón Ruiz

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že opatření navržená 
Komisí mohou přispět k posílení odolnosti
a udržitelnosti evropských zdravotních a 
pečovatelských systémů i povzbudit růst 
tohoto evropského odvětví zejména tím, že 
pomohou maximálně využít potenciál 
jednotného digitálního trhu intenzivnějším 
zaváděním digitálních zdravotnických a 
pečovatelských produktů a služeb;

2. domnívá se, že opatření navržená 
Komisí mohou přispět k posílení efektivity
a udržitelnosti evropských zdravotních 
a pečovatelských systémů a spravedlivého 
přístupu k nim i povzbudit růst tohoto 
evropského odvětví veřejného 
zdravotnictví zejména tím, že pomohou 
maximálně využít potenciál jednotného 
digitálního trhu intenzivnějším zaváděním 
digitálních zdravotnických 
a pečovatelských produktů a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že při digitalizaci 
zdravotnictví a pečovatelství musí být ve 
středu zájmu pacient;

3. zastává názor, že při digitalizaci 
zdravotnictví a pečovatelství musí být ve 
středu zájmu pacient; je přesvědčen, že EU 
by měla více podporovat přechod od 
stávajících roztříštěných modelů zdravotní 
a sociální péče k holistickým, komplexním 
systémům koordinované péče; vyslovuje 
se pro to, aby proběhla skutečná 
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transformace evropských sítí, a podporuje 
změnu od přístupu k péči orientovaného 
na nemoci k přístupu vycházejícímu z 
prevence; souhlasí s tím, že zdravotničtí 
pracovníci se musí zaměřovat na pacienta, 
což musí být ústředním rysem veškerých 
digitálních inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že při digitalizaci 
zdravotnictví a pečovatelství musí být ve 
středu zájmu pacient;

3. zastává názor, že při digitalizaci 
zdravotnictví a pečovatelství je třeba 
podporovat přístup, v jehož rámci je ve 
středu zájmu pacient, a je třeba dát 
občanům možnost aktivněji se podílet na 
cyklu prevenci nemocí a poskytování 
zdravotních a pečovatelských služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Mireille D'Ornano

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že při digitalizaci 
zdravotnictví a pečovatelství musí být ve 
středu zájmu pacient;

3. zastává názor, že při digitalizaci 
zdravotnictví a pečovatelství musí být ve 
středu zájmu pacient, přičemž je třeba 
pamatovat zejména na závažné trendy v 
oblasti zdraví, jako je například šíření 
chronických onemocnění;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 40
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že při digitalizaci 
zdravotnictví a pečovatelství musí být ve 
středu zájmu pacient;

3. zastává názor, že při digitalizaci 
zdravotnictví a pečovatelství musí být ve 
středu zájmu pacient, přičemž je třeba brát 
ohled na zájmy pacientů, které musí mít 
vždy přednost, a na možnost volby, která 
je výrazem osobní svobody;

Or. pl

Pozměňovací návrh 41
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že při digitalizaci 
zdravotnictví a pečovatelství musí být ve 
středu zájmu pacient;

3. zastává názor, že při digitalizaci 
zdravotnictví a pečovatelství musí být ve 
středu zájmu pacient a je rovněž třeba 
zabývat se problémy, s nimiž se potýkají 
sami pacienti;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Luke Ming Flanagan

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že při digitalizaci 
zdravotnictví a pečovatelství musí být ve 
středu zájmu pacient;

3. je přesvědčen, že při digitalizaci 
zdravotnictví a pečovatelství musí být ve 
středu zájmu pacient;

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

správa údajů a ochrana citlivých 
informací občanů

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že ve správě a 
vytváření politik v oblasti digitálního 
zdravotnictví a pečovatelství  je třeba 
klíčovou roli přisoudit veřejným systémům 
zdravotní péče;

4. domnívá se, že ve správě 
a vytváření politik v oblasti digitálního 
zdravotnictví a pečovatelství je třeba 
klíčovou roli přisoudit veřejným systémům 
zdravotní péče; konstatuje, že vlády a 
tvůrci politik, kteří provádějí inovativních 
řešení, již nepovažují nepovažují výdaje 
na zdravotnictví za čisté náklady, ale za 
investici podporující růst podniků 
prostřednictvím inovací a podpory 
vytváření pracovních míst a nových 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že ve správě a 4. domnívá se, že ve správě 
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vytváření politik v oblasti digitálního 
zdravotnictví a pečovatelství  je třeba 
klíčovou roli přisoudit veřejným systémům 
zdravotní péče;

a vytváření politik v oblasti digitálního 
zdravotnictví a pečovatelství ve spolupráci 
s aktéry občanské společnosti je třeba 
klíčovou roli přisoudit veřejným systémům 
zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že budoucnost 
digitálního zdravotnictví bude muset 
vytvořit bezpečnou a účinnou 
anonymizaci a pseudoanonymizační 
techniky umožňující použití citlivých 
údajů ve zdravotnickém výzkumu, aniž by 
byla ohrožena ochrana soukromí 
pacientů; upozorňuje na význam metod 
pseudoanonymizace umožňujících 
opětovné identifikování dárce údajů 
v případě rizika pro jejich zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje význam zapojení 
zdravotnických pracovníků a zástupců 
pacientů do vytváření politik v oblasti 
digitálního zdravotnictví na místní, 
regionální a vnitrostátní úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. domnívá se, že citlivá povaha 
zdravotních údajů vyžaduje zvláštní 
ochranu soukromí pacientů, což vyžaduje 
konkrétní opatření na jejich ochranu 
nejen před kybernetickými útoky, ale 
i před nevhodným využitím ze strany 
možných uživatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. uznává, že na využívání údajů 
vygenerovaných v odvětví zdravotnictví 
a péče má existuje značný hospodářský 
zájem a že správa údajů musí mít jasné 
systémy odpovědnosti, a proto je nutné, 
aby toto nové paradigma vyžadovalo nové 
vztahy veřejného a soukromého sektoru 
k jeho zajištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod 4 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4d. je přesvědčen, že systémy 
veřejného zdravotnictví mají nejlepší 
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předpoklady k tomu, aby řídily 
shromažďování, anonymizaci 
a pseudoanonymizaci, úschovu 
a využívání údajů o zdravotním stavu 
nebo na ním vykonávaly dohled 
a současně chránily soukromí pacientů 
a účinnost, spravedlivý přístup 
a udržitelnost celého odvětví zdravotnictví 
a péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že v souladu s obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů mají 
občané právo na přístup ke svým osobním 
zdravotním údajům a jejich sdílení;

5. zdůrazňuje, že v souladu s obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů mají 
občané právo na přístup ke svým osobním 
zdravotním údajům a jejich sdílení a 
mohou očekávat, že jejich údaje budou k 
dispozici včas a způsobem přijatelným i 
pro laiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Mireille D'Ornano

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že v souladu s obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů mají 
občané právo na přístup ke svým osobním
zdravotním údajům a jejich sdílení;

5. zdůrazňuje, že v souladu s obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů mají 
občané právo na přístup ke svým osobním 
zdravotním údajům a jejich zcela bezpečné
sdílení;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 53
Luke Ming Flanagan

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že v souladu s obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů mají 
občané právo na přístup ke svým osobním 
zdravotním údajům a jejich sdílení;

5. zdůrazňuje, že v souladu s obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů mají 
občané právo na přístup ke svým osobním 
zdravotním údajům a zejména jejich
sdílení;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že k řešení důsledků 
pro vnitrostátní systémy zdravotní péče je 
nezbytné, aby Komise předložila návrh 
předpisy o sdílení informací a správě 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. s politováním konstatuje, že v 
současné době má mnoho evropských 
občanů omezený elektronický přístup ke 
svým osobním zdravotním údajům, 
zejména jedná-li se o přeshraniční péči;

6. s politováním konstatuje, že 
v současné době má mnoho evropských 
občanů omezený elektronický přístup ke 
svým osobním zdravotním údajům, 
zejména jedná-li se o přeshraniční péči; 
podporuje snahy Komise o zajištění právní 
jistoty, vytvoření partnerství týkajícího se 
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zpracování údajů, které zvýší důvěry a 
umožní pohyb údajů přes hranice díky 
vytvoření "evropské referenční sítě" a 
dalších platforem digitálního 
zdravotnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. s politováním konstatuje, že v 
současné době má mnoho evropských 
občanů omezený elektronický přístup ke 
svým osobním zdravotním údajům, 
zejména jedná-li se o přeshraniční péči;

6. s politováním konstatuje, že 
v současné době má mnoho evropských 
občanů omezený elektronický přístup ke 
svým osobním zdravotním údajům, 
zejména jedná-li se o přeshraniční péči; 
očekává, že instituce odpovědné za boj 
proti digitálnímu vyloučení budou dbát na 
to, aby všichni občané v EU měli k těmto 
údajům co nejdříve přístup;

Or. pl

Pozměňovací návrh 57
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. s politováním konstatuje, že v 
současné době má mnoho evropských 
občanů omezený elektronický přístup ke 
svým osobním zdravotním údajům, 
zejména jedná-li se o přeshraniční péči;

6. s politováním konstatuje, že
v současné době má mnoho evropských 
občanů omezený přístup ke svým 
elektronickým osobním zdravotním 
údajům, zejména jedná-li se o přeshraniční 
péči;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Luke Ming Flanagan

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. souhlasí s Komisí, že pacientům by 
měl být zajištěn bezpečný přístup k úplným 
elektronickým záznamům o jejich 
zdravotním stavu a že by měli být schopni 
tyto údaje kontrolovat a bezpečně sdílet s 
oprávněnými stranami, a naopak 
neoprávněnému přístupu je třeba zabránit v 
souladu s právními předpisy o ochraně 
údajů;

7. souhlasí s Komisí, že pacientům by 
měl být zajištěn bezpečný přístup k úplným 
elektronickým záznamům o jejich 
zdravotním stavu a že by měli být schopni 
tyto údaje kontrolovat a bezpečně sdílet s 
oprávněnými stranami, a naopak 
neoprávněnému přístupu se musí zabránit 
v souladu s právními předpisy o ochraně 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. doporučuje, aby správa osobních 
zdravotních údajů stanovila zapojení a 
účast, zejména prostřednictvím veřejných 
konzultací, široké škály zúčastněných 
stran s cílem zajistit, aby zpracování 
osobních zdravotních údajů sloužilo 
veřejnému zájmu a bylo v souladu se 
společenskými hodnotami a přiměřenými 
očekáváními jednotlivců, pokud jde jak o 
ochranu, tak i využívání jejich údajů pro 
správu systému zdravotní péče, výzkum, 
statistiky a další účely související se 
zdravím, které slouží veřejnému zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Urszula Krupa
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Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje nadřazenost ochrany 
osobních údajů právu na přístup k 
úplným elektronickým zdravotním 
záznamům; navrhuje, aby se v rámci 
těchto záznamů rozlišovaly základní údaje 
a rozšířené údaje, přičemž přístup k těmto 
rozšířeným údajům by na rozdíl od 
přístupu k základním údajům vyžadoval 
výslovný souhlas konkrétního pacienta;

Or. pl

Pozměňovací návrh 61
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. připomíná Komisi, že existují 
způsoby, jak pacientům umožnit, aby se 
kromě přístupu k jejich elektronickým 
zdravotním záznamům mohli na těchto 
záznamech podílet tím, že je budou 
doplňovat o své připomínky a poznámky;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby i nadále 
povzbuzovala spolupráci zdravotnických 
orgánů členských států a jejich připojení k 
digitální zdravotnické infrastruktuře, tak 
aby se její využívání rozšířilo rovněž o 

8. vyzývá Komisi, aby i nadále 
povzbuzovala spolupráci zdravotnických 
orgánů členských států a jejich připojení 
k digitální zdravotnické infrastruktuře, tak 
aby se její využívání rozšířilo rovněž 



AM\1166229CS.docx 29/51 PE629.455v01-00

CS

interoperabilitu elektronických databází 
členských států tím, že podpoří rozvoj a 
zavádění evropského formátu pro výměnu 
elektronických zdravotních záznamů;

o interoperabilitu elektronických databází 
členských států tím, že podpoří rozvoj 
a zavádění evropského formátu pro 
výměnu elektronických zdravotních 
záznamů; vyzývá Komisi, aby zvážila, zda 
by tato spolupráce mohla zahrnovat 
propojení elektronických zdravotních 
záznamů se systémy pro elektronické 
předpisy, čímž by příslušní zdravotničtí 
pracovníci získali přístup k nezbytným 
informacím o pacientovi, aby mohli 
provádět informované zákroky, 
aktualizovat elektronické zdravotní 
záznamy a identifikovat a řešit případné 
problémy související s medikací a 
bezpečností pacienta;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby i nadále 
povzbuzovala spolupráci zdravotnických 
orgánů členských států a jejich připojení k 
digitální zdravotnické infrastruktuře, tak 
aby se její využívání rozšířilo rovněž o 
interoperabilitu elektronických databází 
členských států tím, že podpoří rozvoj a 
zavádění evropského formátu pro výměnu 
elektronických zdravotních záznamů;

8. vyzývá Komisi, aby i nadále 
povzbuzovala spolupráci zdravotnických 
orgánů členských států a jejich připojení 
k digitální zdravotnické infrastruktuře, tak 
aby se její využívání rozšířilo rovněž 
o interoperabilitu elektronických databází 
členských států tím, že podpoří rozvoj 
a zavádění evropského formátu pro 
výměnu elektronických zdravotních 
záznamů, přičemž se zohlední 
mnohojazyčnost EU a konkrétní potřeby 
uživatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že digitální řešení v 
oblasti zdravotní péče souvisí s 
technologickým rozvojem založeným na 
vědeckém a výzkumném pokroku;
konstatuje, že digitální zdravotní řešení 
vyžadují vlastní schémata interoperability, 
budoucí infrastrukturu založenou na 
bezpečných úložištích, zavádění sítí páté 
generace, podmínkách pro rozvoj 
internetu věcí a zpracování dat velkého 
objemu týkajících se zdravotní péče ve 
vysoce výkonných výpočetních střediscích;
domnívá se, že mají-li být pacienti 
spokojeni, je třeba, aby odpovídající 
infrastruktura byla přístupná všude a 
všem;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje význam činnosti sítě 
pro elektronické zdravotnictví (eHealth) 
při překonávání právních, organizačních, 
technických a sémantických překážek 
interoperability v souvislosti s 
přeshraniční výměnou osobních 
zdravotních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby koordinovala 
pravidelné monitorování přeshraničních 
řešení elektronického zdravotnictví 
prostřednictvím společné politiky 
podávání zpráv stanovující postupy a 
ukazatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. vyzývá Komisi, aby zajistila 
odpovídající strukturu správy evropské 
infrastruktury digitálních zdravotnických 
služeb (eHDSI) s cílem zlepšit 
interoperabilitu údajů o pacientovi a 
přístup občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Mireille D'Ornano

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
zdravím je důležité kontrolovat 
uplatňování nařízení o ochraně údajů a 
nařízení o elektronické identifikaci a 
službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce na vnitřním trhu;

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
zdravím, jež je zvláště citlivým odvětvím, v 
rámci kterého je třeba zaručit co nejvyšší 
ochranu údajů, je důležité kontrolovat 
uplatňování nařízení o ochraně údajů 
a nařízení o elektronické identifikaci 
a službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce na vnitřním trhu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 69
Luke Ming Flanagan

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
si vyměňovaly osvědčené postupy pro 
sdílení zdravotních údajů a aby na 
evropské úrovni vypracovaly normy a 
vzájemně uznávaly certifikační/akreditační 
systémy, mimo jiné i pro audity 
bezpečnosti údajů;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 70
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
si vyměňovaly osvědčené postupy pro 
sdílení zdravotních údajů a aby na 
evropské úrovni vypracovaly normy a 
vzájemně uznávaly certifikační/akreditační 
systémy, mimo jiné i pro audity 
bezpečnosti údajů;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby vypouští se
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podporovaly projekty, které využívají 
údaje z reálné klinické praxe, a vedou tak 
k pozitivním zdravotním výsledkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly projekty, které využívají 
údaje z reálné klinické praxe, a vedou tak 
k pozitivním zdravotním výsledkům;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prováděly pilotní výzkumy stanovující 
legitimitu využívání údajů z reálné 
klinické praxe (zejména pokud jde o 
využívání algoritmů umělé inteligence při 
analýze údajů z reálné klinické praxe) k 
získávání pozitivních zdravotních 
výsledků;

Or. pl

Pozměňovací návrh 73
Luke Ming Flanagan

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly projekty, které využívají 
údaje z reálné klinické praxe, a vedou tak k 
pozitivním zdravotním výsledkům;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly projekty, které využívají 
údaje z reálné klinické praxe, a povedou
tak k pozitivním zdravotním výsledkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že zdravotní údaje by 
měly být široce využívány pro výzkum a 
rozvoj v odvětví zdravotnictví; konstatuje, 
že v současnosti dostupné metody analýzy 
údajů umožňují, aby se výzkum věnoval 
řešení složitých otázek, které byly v 
minulosti neřešitelné; domnívá se, že 
podpora výzkumu by se měla zaměřit na 
navrhování a analýzu proveditelných 
počítačových algoritmů popisujících 
biologické jevy, zejména rakovinu a 
poruchy mozku, které by vedly k novým 
objevům a v konečné fázi k novým 
terapiím, jež by umožnily zachránit lidské 
životy;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. domnívá se, že umělá inteligence, 
strojové učení a exponenciální skok v 
dostupnosti údajů a cloud computingu je 
hnací silou výzkumných iniciativ, které se 
snaží porozumět molekulární a buněčné 
biologii, napomáhat vývoji léčebných 
postupů a analyzovat datové toky s cílem 
detekovat zdravotní hrozby, předvídat 
vypuknutí epidemií a poskytovat 
poradenství pacientům; domnívá se, že 
postupy pro vytěžování dat a vyhledávání 
dat lze využít pro identifikaci nedostatků v 
oblasti péče, rizik, trendů a vzorců;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Urszula Krupa
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že je nutné zvýšit 
kvalitu zdravotních údajů, stanovit 
standardní postupy pro jejich 
shromažďování, podporovat 
interoperabilitu kartoték pacientů, 
zmodernizovat analýzu údajů pomocí 
vysoce výkonné výpočetní techniky a 
modelování a zlepšit ochranu důvěrných a 
citlivých údajů;

14. domnívá se, že je nutné zvýšit 
kvalitu zdravotních údajů, aniž by však 
bylo potřeba standardizovat postupy pro 
jejich shromažďování, vyhýbat se 
centrálnímu shromažďování určitých 
zdravotních údajů s cílem předejít tomu, 
aby je využívaly nepovolané subjekty, 
např. k obchodním účelům, 
zmodernizovat analýzu údajů pomocí 
vysoce výkonné výpočetní techniky a 
modelování (např. prostřednictvím zřízení 
Evropské centra pro data velkého objemu) 
a aktualizovat ochranu důvěrných a 
citlivých údajů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 77
Carlos Zorrinho, Soledad Cabezón Ruiz

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. domnívá se, že proces digitalizace 
je příležitostí pro přehodnocení 
partnerství soukromého a veřejného 
sektoru v souvislosti s odpovědností a 
spravedlivým využíváním výsledků 
výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby usnadnila 
evropská koordinovaná opatření na 
podporu společného shromažďování a 
bezpečného sdílení genomových a dalších 
zdravotních informací, aby mohl pokročit 
výzkum a personalizovaná medicína, a 
současně aby zaručila jejich plný soulad s 
právními předpisy na ochranu údajů a s 
etickými zásadami;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 79
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby usnadnila 
evropská koordinovaná opatření na 
podporu společného shromažďování a 
bezpečného sdílení genomových a dalších 
zdravotních informací, aby mohl pokročit 
výzkum a personalizovaná medicína, a 
současně aby zaručila jejich plný soulad s 
právními předpisy na ochranu údajů a s 
etickými zásadami;

15. vyzývá Komisi, aby usnadnila 
evropská koordinovaná opatření na 
podporu společného shromažďování 
a bezpečného sdílení genomových 
a dalších zdravotních informací, aby mohl 
pokročit výzkum a personalizovaná 
medicína, a současně aby zaručila jejich 
plný soulad s právními předpisy na 
ochranu údajů a s etickými zásadami; 
domnívá se, že podpora spolupráce mezi 
univerzitami a podniky s cílem podnítit 
komercializaci poznatků a inovací v 
souvislosti se zaváděním digitálního 
zdravotnictví není dostačující;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Luke Ming Flanagan

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh



AM\1166229CS.docx 37/51 PE629.455v01-00

CS

15. vyzývá Komisi, aby usnadnila 
evropská koordinovaná opatření na 
podporu společného shromažďování a
bezpečného sdílení genomových a dalších 
zdravotních informací, aby mohl pokročit 
výzkum a personalizovaná medicína, a 
současně aby zaručila jejich plný soulad s 
právními předpisy na ochranu údajů a s 
etickými zásadami;

15. vyzývá Komisi, aby usnadnila 
evropská koordinovaná opatření na 
podporu jak společného shromažďování, 
tak bezpečného sdílení genomových 
a dalších zdravotních informací, aby mohl 
pokročit výzkum a personalizovaná 
medicína, a současně aby zaručila jejich 
plný soulad s právními předpisy na 
ochranu údajů a s etickými zásadami;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby pokročila s 
testováním speciálních aplikací pro 
přeshraniční výměnu zdravotních údajů pro 
účely výzkumu a vytváření zdravotních 
politik s cílem zlepšit léčbu, diagnostiku a
prevenci nemocí;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pokročily s testováním speciálních aplikací 
pro přeshraniční výměnu zdravotních údajů 
pro účely výzkumu a vytváření zdravotních 
politik s cílem zlepšit léčbu, diagnostiku 
a prevenci nemocí a umožnit systémům 
zdravotní péče reagovat na aktuální a 
budoucí výzvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly využívání reálných údajů a 
rovněž zdravotních údajů poskytovatelů 
zdravotnických a pečovatelských služeb, 
které by vedlo k příznivým výsledkům v 
oblasti zdraví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že proces digitalizace 
je příležitostí ke spuštění ambiciózního 
programu na budování kapacit pro občany;

17. domnívá se, že proces digitalizace 
je příležitostí ke spuštění ambiciózního 
programu na budování kapacit pro pacienty 
a občany a na posílení jejich postavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že rozvoj sdíleného 
rámce pro harmonizaci shromažďování, 
uchovávání a používání zdravotních 
údajů v EU by mohlo pomoci zkvalitnit 
výzkum a zdravotní služby poskytované 
občanům a usnadnit k nim univerzální 
přístup;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 85
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že rozvoj sdíleného 
rámce pro harmonizaci shromažďování, 
uchovávání a používání zdravotních údajů 
v EU by mohlo pomoci zkvalitnit výzkum 

18. domnívá se, že rozvoj sdílených 
standardů pro harmonizaci 
shromažďování, uchovávání a používání 
zdravotních údajů v EU by mohl pomoci 
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a zdravotní služby poskytované občanům a 
usnadnit k nim univerzální přístup;

zkvalitnit výzkum a zdravotní služby 
poskytované občanům a usnadnit k nim 
univerzální přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá ke zřízení Evropské centra 
pro data velkého objemu, v rámci kterého 
by zástupci jednotlivých členských států 
vedli výzkumy na celosvětové úrovni, 
přičemž by dbali na to, aby byla 
zachována autonomie jednotlivých 
mechanismů ochrany a zpracování údajů 
využívaných v rámci vnitrostátních 
systémů zdravotní péče;

Or. pl

Pozměňovací návrh 87
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje význam vhodných 
mechanismů informovaného souhlasu a 
začleňování aspektu zapojení pacienta do 
správy údajů a vypracovávání pokynů pro 
osvědčené postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Sirpa Pietikäinen
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že je nutné 
zmodernizovat podporu zdraví, prevenci a 
poskytování integrovaných služeb, které 
vycházejí z potřeb pacientů, zejména 
během rozsáhlých epidemií;

19. domnívá se, že je nutné 
zmodernizovat podporu zdraví, prevenci 
a poskytování integrovaných služeb, které 
vycházejí z potřeb pacientů, zejména 
během rozsáhlých epidemií; domnívá se, 
že včasná a správná diagnóza je důležitou 
součástí péče zaměřené na pacienta, 
protože je zárukou toho, že bude co 
nejdříve stanovena nejúčinnější léčba;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že digitální nástroje v 
oblasti zdravotní péče mají dobré 
předpoklady k vyřešení problémů s 
přístupem ke zdravotním informacím a se 
zdravotní gramotností, které mají zásadní 
význam pro prevenci nemocí i jejich 
účinné zvládání; zastává názor, že díky 
těmto nástrojům, jsou-li vytvářeny za 
přispění zdravotnických pracovních s 
příslušnou odborností a běžných uživatelů, 
se získávají přesnější a úplnější informace, 
které umožní propagovat vhodné zdravotní 
návyky a aktivity v oblasti prevence a 
podpoří zdravotníky při přijímání 
rozhodnutí a pacienty v dokončení léčby;

20. domnívá se, že digitální nástroje 
v oblasti zdravotní péče mají dobré 
předpoklady k vyřešení problémů 
s přístupem ke zdravotním informacím a se 
zdravotní gramotností, které mají zásadní 
význam pro prevenci nemocí i jejich 
účinné zvládání; zastává názor, že díky 
těmto nástrojům, jsou-li vytvářeny za 
přispění zdravotnických pracovníků s 
příslušnou odborností a běžných uživatelů, 
se získávají přesnější a úplnější informace, 
které umožní propagovat vhodné zdravotní 
návyky a aktivity v oblasti prevence a 
podpoří přijímání rozhodnutí týkajících se 
zdraví a pacienty v dodržování léčby, 
ovšem za předpokladu, že využívání těchto 
nástrojů s sebou nese možnost dovození 
právní a finanční odpovědnosti za jejich 
nesprávné fungování, zejména pokud by 
vedlo ke zhoršení zdravotního stavu 
pacienta nebo k jeho smrti;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 90
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že digitální nástroje v 
oblasti zdravotní péče mají dobré 
předpoklady k vyřešení problémů s 
přístupem ke zdravotním informacím a se 
zdravotní gramotností, které mají zásadní 
význam pro prevenci nemocí i jejich 
účinné zvládání; zastává názor, že díky 
těmto nástrojům, jsou-li vytvářeny za 
přispění zdravotnických pracovních s 
příslušnou odborností a běžných uživatelů, 
se získávají přesnější a úplnější informace, 
které umožní propagovat vhodné zdravotní 
návyky a aktivity v oblasti prevence a 
podpoří zdravotníky při přijímání 
rozhodnutí a pacienty v dokončení léčby;

20. domnívá se, že digitální nástroje 
v oblasti zdravotní péče mají dobré 
předpoklady k vyřešení problémů 
s přístupem ke zdravotním informacím a se 
zdravotní gramotností, které mají zásadní 
význam pro prevenci nemocí i jejich 
účinné zvládání; zastává názor, že díky 
těmto nástrojům, jsou-li vytvářeny za 
přispění zdravotnických pracovníků
s příslušnou odborností a běžných 
uživatelů, se získávají přesnější a úplnější 
informace, které umožní propagovat 
vhodné zdravotní návyky a aktivity 
v oblasti prevence, přijímat společná 
rozhodnutí ze strany pacientů a 
zdravotnických pracovníků a podpoří 
rozhodnutí týkající se zdraví a pacienty v 
dodržování léčby;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Luke Ming Flanagan

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že digitální nástroje v 
oblasti zdravotní péče mají dobré 
předpoklady k vyřešení problémů s 
přístupem ke zdravotním informacím a se 
zdravotní gramotností, které mají zásadní 
význam pro prevenci nemocí i jejich 
účinné zvládání; zastává názor, že díky 
těmto nástrojům, jsou-li vytvářeny za 
přispění zdravotnických pracovních s 
příslušnou odborností a běžných uživatelů, 

20. domnívá se, že digitální nástroje 
v oblasti zdravotní péče mají dobré 
předpoklady k vyřešení problémů 
s přístupem ke zdravotním informacím a se 
zdravotní gramotností, protože obě tyto 
oblasti mají zásadní význam pro prevenci 
nemocí i jejich účinné zvládání; zastává 
názor, že díky těmto nástrojům, jsou-li 
vytvářeny za přispění zdravotnických 
pracovníků s příslušnou odborností 



PE629.455v01-00 42/51 AM\1166229CS.docx

CS

se získávají přesnější a úplnější informace, 
které umožní propagovat vhodné zdravotní 
návyky a aktivity v oblasti prevence a 
podpoří zdravotníky při přijímání 
rozhodnutí a pacienty v dokončení léčby;

a běžných uživatelů, se získávají přesnější 
a úplnější informace, které umožní 
propagovat vhodné zdravotní návyky 
a aktivity v oblasti prevence a podpoří 
zdravotníky při přijímání rozhodnutí 
a pacienty v dokončení léčby;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že digitální nástroje v 
oblasti zdravotní péče mají dobré 
předpoklady k vyřešení problémů s 
přístupem ke zdravotním informacím a se 
zdravotní gramotností, které mají zásadní 
význam pro prevenci nemocí i jejich 
účinné zvládání; zastává názor, že díky 
těmto nástrojům, jsou-li vytvářeny za 
přispění zdravotnických pracovních s 
příslušnou odborností a běžných uživatelů, 
se získávají přesnější a úplnější informace, 
které umožní propagovat vhodné zdravotní 
návyky a aktivity v oblasti prevence a 
podpoří zdravotníky při přijímání 
rozhodnutí a pacienty v dokončení léčby;

20. domnívá se, že digitální nástroje 
v oblasti zdravotní péče by mohly vyřešit 
problémy s přístupem ke zdravotním 
informacím a se zdravotní gramotností, 
které mají zásadní význam pro prevenci 
nemocí i jejich účinné zvládání; zastává 
názor, že díky těmto nástrojům, jsou-li 
vytvářeny za přispění zdravotnických 
pracovníků s příslušnou odborností 
a běžných uživatelů, se získávají přesnější 
a úplnější informace, které umožní 
propagovat vhodné zdravotní návyky 
a aktivity v oblasti prevence a podpoří 
zdravotníky při přijímání rozhodnutí 
a pacienty v dokončení léčby;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje, že úspěšná 
reorganizace poskytování péče by měla 
probíhat na základě transparentního 
přístupu zdola nahoru s cílem nastolit 
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důvěru a vytvořit synergie mezi různými 
zúčastněnými stranami; zdůrazňuje, že 
reorganizace modelů a systémů 
poskytování péče nemůže skutečně 
proběhnout bez zapojení vlád, 
poskytovatelů, pacientů, pojistitelů a 
zdravotnických pracovníků; zdůrazňuje, 
že digitální zdravotnictví vyžaduje inovace 
napříč průmyslovými odvětvími a obory, 
jako jsou IT (umělá inteligence, internet 
věcí, analýzy dat, automatizovaná 
rozhodování, algoritmy), digitální odvětví 
(webové technologie, virtuální realita, hry 
atd.), design, sociální vědy (změny 
chování, psychologie) a lékařské vědy;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vybízí Komisi, aby dále pomáhala 
členským státům při zajišťování uznávání 
lékařských předpisů vydaných v jiných 
členských státech; konstatuje, že pokud by 
se ukázalo, že je z důvodu ochrany 
veřejného zdraví nezbytné vyloučit určité
lékařské produkty nebo prostředky, 
Komise by měla být schopna na tuto 
potřebu okamžitě reagovat 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. konstatuje, že digitální 
zdravotnictví je novou příležitostí k využití 
výhod, které EU nabízí v oblasti 
psychiatrické genetiky a které se opírají o 
systém veřejné zdravotní péče a biobanky;
domnívá se, že sběr a zpřístupnění 
sekvenovaných genomů v EU je velkou 
příležitostí k posílení prevence;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že při vytváření sytému 
zdravotních a pečovatelských služeb je 
nutné mít v první ředě na zřeteli pacienta a 
využívat digitální řešení a nástroje, které 
mají velký potenciál ke zkvalitnění
zdravotních služeb i lidského zdraví a 
dobrých životních podmínek;

21. zdůrazňuje, že při vytváření sytému 
zdravotních a pečovatelských služeb je 
nutné mít v první řadě na zřeteli pacienta 
a využívat digitální řešení a nástroje, které 
mají velký potenciál v souvislosti se 
zlepšováním kvality a udržitelnosti
zdravotních služeb a spravedlivého 
přístupu k těmto službám i lidského zdraví 
a dobrých životních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že při vytváření sytému 
zdravotních a pečovatelských služeb je 
nutné mít v první ředě na zřeteli pacienta a 
využívat digitální řešení a nástroje, které 
mají velký potenciál ke zkvalitnění 
zdravotních služeb i lidského zdraví a 

21. zdůrazňuje, že při plánování
sytému zdravotních a pečovatelských 
služeb je nutné zohlednit 
individualizované přístupy vytvořené pro
pacienta a využívat digitální řešení a 
nástroje, které mají velký potenciál ke 
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dobrých životních podmínek; zkvalitnění zdravotních služeb i lidského 
zdraví a dobrých životních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že zamýšlení koncoví 
uživatelé musí být zahrnuti do navrhování 
a vývoje technologií elektronického 
zdravotnictví s cílem zajistit, že jsou 
přístupné všem, protože zamýšlení 
uživatelé nejlépe vědí, jaký druh podpory 
potřebují a jak by chtěli využívat nástroje 
a aplikace elektronického zdravotnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi ke spolupráci s 
příslušnými aktéry, aby podpořila větší 
přeshraniční spolupráci a rozšířila zavádění 
digitalizovaných pečovatelských modelů;

22. vyzývá Komisi ke spolupráci 
s příslušnými aktéry, aby podpořila větší 
přeshraniční spolupráci a rozšířila zavádění 
digitalizovaných pečovatelských modelů; 
podporuje vytvoření sítě, která by na 
dobrovolné bázi sdružovala vnitrostátní 
orgány všech členských států odpovědné 
ze digitální zdravotnictví s cílem vytvořit 
společné pokyny pro digitální zdravotní 
péči;

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi ke spolupráci s 
příslušnými aktéry, aby podpořila větší 
přeshraniční spolupráci a rozšířila zavádění 
digitalizovaných pečovatelských modelů;

22. vyzývá Komisi ke spolupráci 
s příslušnými aktéry, zejména 
vnitrostátními systémy zdravotní péče, aby 
podpořila větší přeshraniční spolupráci 
a rozšířila zavádění digitalizovaných 
pečovatelských modelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily zvyšování odbornosti a dovedností 
zdravotnických pracovníků;

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily zvyšování odbornosti a dovedností 
zdravotnických pracovníků; domnívá se, že 
pokud má být posíleno postavení pacientů, 
je třeba jednoznačně zlepšit profesní 
digitální gramotnost lékařů, tak aby
využívali nové digitální příležitosti 
inovativnějším a ambicióznějším 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily zvyšování odbornosti a dovedností 

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily zvyšování odbornosti a dovedností 
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zdravotnických pracovníků; zdravotnických pracovníků, včetně 
digitálních a komunikačních dovedností, 
a podpořily tak společné rozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily zvyšování odbornosti a dovedností 
zdravotnických pracovníků;

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily zvyšování nezbytné odbornosti 
a dovedností zdravotnických pracovníků, 
pokud jde o sběr, analýzu a ochranu 
zdravotních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Mireille D'Ornano

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily zvyšování odbornosti a dovedností 
zdravotnických pracovníků;

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily zvyšování odbornosti a dovedností 
zdravotnických pracovníků, zejména 
prostřednictvím dalšího odborného 
vzdělávání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi ke spolupráci s 
členskými státy a regiony při vytváření sítí 
zaměřených na vzdělávání občanů ve 
využívání digitální zdravotní péče, jež ke 
zdravotním službám zajišťuje univerzální 
přístup; domnívá se, že má-li být tohoto 
cíle dosaženo, je nutné zlepšit 
interoperabilitu těchto systémů a 
dovednosti uživatelů, přičemž musí být 
zajištěna maximální možná ochrana 
citlivých údajů pomocí nástrojů a 
mechanismů poskytovaných veřejnými 
systémy zdravotní péče;

24. vyzývá Komisi ke spolupráci 
s členskými státy a regiony při vytváření 
sítí zaměřených na vzdělávání občanů ve 
využívání digitální zdravotní péče, jež ke 
zdravotním službám zajišťuje univerzální a 
spravedlivý přístup; domnívá se, že má-li 
být tohoto cíle dosaženo, je nutné zlepšit 
interoperabilitu těchto systémů 
a dovednosti uživatelů, přičemž musí být 
zajištěna maximální možná ochrana 
citlivých údajů pomocí nástrojů a 
mechanismů poskytovaných veřejnými 
systémy zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
José Inácio Faria

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi ke spolupráci s 
členskými státy a regiony při vytváření sítí 
zaměřených na vzdělávání občanů ve 
využívání digitální zdravotní péče, jež ke 
zdravotním službám zajišťuje univerzální 
přístup; domnívá se, že má-li být tohoto 
cíle dosaženo, je nutné zlepšit 
interoperabilitu těchto systémů a 
dovednosti uživatelů, přičemž musí být 
zajištěna maximální možná ochrana 
citlivých údajů pomocí nástrojů a 
mechanismů poskytovaných veřejnými 
systémy zdravotní péče;

24. vyzývá Komisi ke spolupráci s 
členskými státy a regiony při vytváření sítí 
zaměřených na vzdělávání občanů ve 
využívání digitální zdravotní péče, jež ke 
zdravotním službám zajišťuje univerzální a 
spravedlivý přístup; domnívá se, že má-li 
být tohoto cíle dosaženo, je nutné zlepšit 
interoperabilitu těchto systémů 
a dovednosti uživatelů, přičemž musí být 
zajištěna maximální možná ochrana 
citlivých údajů pomocí nástrojů a 
mechanismů poskytovaných veřejnými 
systémy zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Soledad Cabezón Ruiz, Carlos Zorrinho

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že všechna opatření týkající se 
zvyšovaní digitálních dovedností občanů, 
přístupu a využívání jejich zdravotních 
údajů zohledňují zranitelné skupiny, jako 
jsou senioři a osoby se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. domnívá se, že by mělo být pro 
občany dosaženo vhodné rovnováhy mezi 
používáním digitálních nástrojů a osobními 
konzultacemi se zdravotnickými 
pracovníky; rovněž zastává názor, že 
bezpečný přístup a přeshraniční sdílení 
zdravotních údajů by byl pozitivním 
krokem;

25. domnívá se, že by mělo být pro 
občany dosaženo vhodné rovnováhy mezi 
používáním digitálních nástrojů a osobními 
konzultacemi se zdravotnickými 
pracovníky; rovněž zastává názor, že 
bezpečný přístup a přeshraniční sdílení 
zdravotních údajů by byl pozitivním
krokem; konstatuje, že zde existuje 
ohromný potenciál pro vytváření solidních 
platforem otevřených inovacím, které 
nabízí příležitosti inovátorům a prostor 
pro nové obchodní modely;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. domnívá se, že by mělo být pro 
občany dosaženo vhodné rovnováhy mezi 
používáním digitálních nástrojů a osobními 

25. domnívá se, že by mělo být pro 
občany dosaženo vhodné rovnováhy mezi 
používáním digitálních nástrojů a osobními 
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konzultacemi se zdravotnickými 
pracovníky; rovněž zastává názor, že 
bezpečný přístup a přeshraniční sdílení 
zdravotních údajů by byl pozitivním 
krokem;

konzultacemi se zdravotnickými 
pracovníky, mimo jiné stanovením 
důvěryhodného prostředníka mezi 
pacienty a zdravotnickými pracovníky, 
kterým může být instituce EU nebo 
specializovaný externí subjekt; rovněž 
zastává názor, že bezpečný přístup 
a přeshraniční sdílení zdravotních údajů by 
byl pozitivním krokem;

Or. pl

Pozměňovací návrh 110
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. domnívá se, že uplatňování modelů 
financování zdravotní péče včetně plateb 
podle výkonnosti by mělo zahrnovat 
zlepšení zkušeností pacientů v souvislosti s 
péčí; domnívá se, že pro rozšíření 
integrovaných modelů péče jsou nezbytné 
udržitelné systémy zdravotní péče a 
investice do transformativní změny, které 
zajistí dlouhodobou finanční udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
integrovaný plán v oblasti péče směřující 
k právnímu rámci pro uznávání a 
přijímání elektronických podpisů a 
systémů elektronických osobních dokladů, 
vypracovala pokyny EU týkající se 
elektronického zdravotnictví, vytvořila 
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právní předpisy na podporu 
meziodvětvového využívání oznámených 
identifikačních systém a rozšířila 
infrastrukturu digitálních zdravotnických 
služeb (eHDSI);

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Alojz Peterle, Michał Boni

Návrh usnesení
Bod 26 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26c. konstatuje, že přechod na digitální 
zdravotní péči bude vyžadovat politické 
vedení, trvalé investice a dlouhodobou vizi 
jak na vnitrostátní, tak na evropské 
úrovni;

Or. en
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