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Pozměňovací návrh 1
César Luena, Nicolás González Casares

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: akční plán pro evropský 
prostor elektronického zdravotnictví“ 
(COM(2004)0356),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

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: akční plán pro evropský 
prostor elektronického zdravotnictví“ 
(COM(2004)0356),

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Právní východisko 1 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

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 
zdravotních záznamů (oznámeno pod 
číslem C(2008) 3282)1a,
_________________
1a Úř. věst. L 190, 18.7.2008, s.  37–43

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

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),

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Právní východisko 1 e (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),

Or. en

Pozměňovací návrh 7
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (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, SEC(2007)1730,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh usnesení
Právní východisko 6 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Komise 
ze dne 2. července 2008 o přeshraniční 
interoperabilitě systémů elektronických 
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zdravotních záznamů (oznámeno pod 
číslem C(2008) 3282)1a,
_________________
1a Úř. věst. L 190, 18.7.2008, s.  37–43

Or. en

Pozměňovací návrh 9
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh usnesení
Právní východisko 6 c (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 10
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh usnesení
Právní východisko 6 d (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 11
Margrete Auken

Návrh usnesení
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Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze 
dne 6. července 2016 o opatřeních 
k zajištění vysoké společné úrovně 
bezpečnosti sítí a informačních systémů 
v Unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zvláštní zprávu 
Evropského účetního dvora č. 7/2019: 
Opatření EU v oblasti přeshraniční 
zdravotní péče: velké ambice, ale je třeba 
zlepšit řízení,

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Právní východisko 7 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Komise 
(EU) 2019/243 ze dne 6. února 2019 o 
evropském formátu pro výměnu 
elektronických zdravotních záznamů,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 14
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

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 řešit vážné výzvy 
spojené s udržitelným poskytováním 
zdravotní péče v budoucnosti, ale na druhé 
straně vytvářejí nové příležitosti díky 
zavádění moderních technologií; vzhledem 
k tomu, že v této souvislosti je třeba změnit 
paradigma směrem k aktivním a pružným 
systémům zdravotní péče, které se 
primárně zaměřují na udržování dobrého 
zdraví a ne na zvládání nemocí;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Tudor Ciuhodaru

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 neustále se 
zvyšující hrozbě infekčních nemocí v 
důsledku rostoucí rezistence vůči 
antibiotikům řešit vážné výzvy spojené s 
udržitelným poskytováním zdravotní péče 
v budoucnosti, ale na druhé straně vytvářejí 
nové příležitosti díky zavádění moderních 
technologií;

Or. ro

Pozměňovací návrh 16



AM\1192663CS.docx 9/60 PE643.214v01-00

CS

Esther de Lange

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, vyšší průměrné 
délce života a stále nižší míře porodnosti 
řešit vážné výzvy spojené s udržitelným 
poskytováním zdravotní péče v 
budoucnosti, ale na druhé straně vytvářejí 
nové příležitosti díky zavádění moderních 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Margrete Auken

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 vývoj nových 
technologií vytváří jak příležitosti, tak 
výzvy pro rozvoj lepší zdravotní péče, 
protože v důsledku stárnoucích 
evropských společností vzrůstají obavy o 
udržitelnost poskytování zdravotní péče v 
budoucnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

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

B. vzhledem k tomu, že výdaje na 
zdravotnictví rychle rostou a představují v 
EU jako celku 9,6 % HDP; vzhledem k 
tomu, že zdravotní systémy musí 
maximalizovat efektivitu a účinnost 
dostupných, odolných a udržitelných 
zdravotních služeb a služeb dlouhodobé 
péče, zajišťovat kontinuální péči u všech 
služeb a poskytovatelů a zlepšovat služby, 
které jsou důležité pro pacienty a jejich 
měnící se potřeby péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

B. vzhledem k tomu, že zdravotní 
systémy musí maximalizovat efektivitu a 
účinnost zdravotních služeb a služeb 
dlouhodobé péče, zajišťovat kontinuální 
péči u všech služeb a poskytovatelů a 
zlepšovat služby, které jsou důležité pro 
pacienty a jejich měnící se potřeby péče, a 
to s ohledem na rozdíly v jejich připojení k 
internetu, digitálních schopnostech a 
zdravotní gramotnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, 
César Luena

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

systémy musí maximalizovat účinnost a 
efektivitu, spravedlivý přístup a 
udržitelnost zdravotních služeb a služeb 
dlouhodobé péče, zajišťovat kontinuální 
péči u všech služeb a poskytovatelů a 
zlepšovat služby, které jsou důležité pro 
pacienty a jejich měnící se a rostoucí 
potřeby v oblasti zdraví a péče, dobrých 
životních podmínek a kvality života;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

B. vzhledem k tomu, že zdravotní 
systémy musí maximalizovat efektivitu 
a účelnost zdravotních služeb a služeb 
dlouhodobé péče, poskytovat nové služby 
v souladu s vývojem společnosti, zajišťovat 
kontinuální péči u všech služeb 
a poskytovatelů a zlepšovat služby, které 
jsou důležité pro pacienty a jejich měnící 
se potřeby péče;

Or. ro

Pozměňovací návrh 22
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, 
César Luena

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 

C. vzhledem k tomu, že inovativní 
digitální řešení v oblasti zdraví a péče 
mohou posílit prevenci nemocí a podporu 
zdravého životního stylu, zlepšit kvalitu 
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organizaci a poskytování zdravotních a 
pečovatelských služeb;

života občanů a umožnit efektivnější 
organizaci a poskytování zdravotních a 
pečovatelských služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Joanna Kopcińska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že dostupné 
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 dostupné 
údaje o zdraví občanů EU jsou klíčovým 
předpokladem digitalizace a musí být 
přísně chráněny proti zneužití; 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;

Or. pl

Pozměňovací návrh 24
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že se digitalizace 
zdravotnictví nebude omezovat na větší 
využívání mobilních zdravotnických 
aplikací, ale bude zahrnovat i analýzu 
rozsáhlých datových souborů, tzv. 
vytěžování údajů, která slouží jako základ 
pro umělou inteligenci (AI) a strojové 
učení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

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 
mezi členskými státy na zlepšování 
veřejného zdraví a prevenci nemocí a na 
zdokonalování doplňkovosti přeshraniční 
zdravotní péče;

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 mezi členskými státy při 
zlepšování veřejného zdraví a prevenci 
nemocí, zdokonalování doplňkovosti 
služeb přeshraniční zdravotní péče a při 
podporování a umožňování výzkumu a 
vývoje v oblasti inteligentního 
zdravotnictví v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že očekávání 
pacientů rostou a že jim 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 
službami a zdravotnickými pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Margrete Auken
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

F. vzhledem k tomu, že očekávání 
pacientů a jejich přání kontrolovat vlastní 
zdraví rostou, zvyšuje se odpovídajícím 
způsobem potřeba dalších způsobů 
komunikace lidí se zdravotními službami a 
zdravotnickými pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

F. vzhledem k tomu, že očekávání 
pacientů rostou a že jim musí být 
nabídnuto více preventivních, 
personalizovaných a vstřícných způsobů 
komunikace se zdravotními službami 
a zdravotnickými pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Frédérique Ries, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, 
Susana Solís Pérez

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 

G. vzhledem k tomu, že při postupné 
digitalizaci společnosti musí pacienti, 
pečovatelé, zdravotničtí pracovníci a 
potenciálně všichni aktéři v řetězci 
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údajů, které s sebou přináší používání 
informačních technologií a digitálních 
databází pacientů;

zdravotní péče řešit zvýšenou měrou výzvy 
spojené s používáním informačních 
technologií a digitálních databází pacientů, 
což vyvolává otázky týkající se zabezpečení 
osobních údajů a soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že osobní 
zdravotní údaje mají obzvláště citlivou 
povahu a měly by podléhat přísným 
etickým požadavkům a informovanému 
souhlasu občanů, pokud jde o jejich 
shromažďování, zpracovávání, používání 
a uchovávání; 

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že důvěra 
občanů v bezpečnost a důvěrnost 
shromažďování, zpracovávání, používání 
a uchovávání jejich osobních zdravotních 
údajů je nesmírně důležitá;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Joanna Kopcińska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že úroveň 
zavádění a využívání digitálních 
zdravotnických služeb se v jednotlivých 
členských státech liší, mj. i to, jak 
zdravotnické systémy používají 
aktualizované technologie, podpůrné 
infrastruktury pro digitalizaci a 
elektronické lékařské kartotéky;

H. vzhledem k tomu, že úroveň 
zavádění a využívání digitálních 
zdravotnických služeb se v jednotlivých 
členských státech liší, mj. i to, jak 
zdravotnické systémy používají 
aktualizované technologie, podpůrné 
infrastruktury pro digitalizaci 
a elektronické lékařské kartotéky; 
vzhledem k tomu, že zřízení komplexního 
digitálního systému zdravotní péče bude v 
mnoha zemích velmi drahé;

Or. pl

Pozměňovací návrh 33
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že věda, výzkum 
a inovace hrají zásadní úlohu v 
konkurenceschopnosti a odolnosti 
Evropy; vzhledem k tomu, že 
exponenciální skoky v dostupnosti údajů a 
výpočetní kapacitě jsou hnací silou 
výzkumných iniciativ, které se snaží 
porozumět a předcházet nemocem a 
zdravotním potížím a léčit je;  vzhledem k 
tomu, že metody správy údajů mohou 
pomoci odhalit mezery, rizika, trendy a 
vzorce doplňkovým nebo účinnějším 
způsobem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že lidé s nižších 
sociálních vrstev mají obvykle větší 
potřeby zdravotní péče a jsou také 
vystaveni vyššímu riziku, že budou 
vyloučeni z digitalizace zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, César Luena

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 má za cíl smysluplným 
využíváním digitálních inovací upevňovat 
zdraví a zvyšovat prevenci a kontrolu 
nemocí, pomoci vyřešit opomíjené potřeby 
pacientů a usnadnit rovný přístup občanů k 
vysoce kvalitní péči;

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 občanů, nabídnout 
příležitost ke zlepšení udržitelnosti 
zdravotnických systémů a usnadnit rovný 
přístup občanů k vysoce kvalitní péči 
prostřednictvím smysluplného využívání 
digitálních inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 1 – bod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že i když má 
digitální zdravotní péče velký potenciál, 
přináší s sebou také mnoho nevyřešených 
otázek, pokud jde o soukromí, bezpečnost 
a ochranu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 1 – bod 2 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je maximálně 
důležité provést prvky digitální zdravotní 
péče s velkým ohledem na soukromí 
údajů, bezpečnost, přesnost a zohlednění 
potřeb pacientů, má-li být potenciál 
nástrojů digitální zdravotní péče plně 
využit;
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Or. en

Pozměňovací návrh 39
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že předpokladem této 
digitální transformace zdravotnictví a 
péče na jednotném digitálním trhu by 
mělo být dodržování právních předpisů 
EU o ochraně údajů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Tudor Ciuhodaru

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 díky 
intenzivnějšímu zavádění digitálních 
zdravotnických a pečovatelských produktů 
a služeb;

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 díky 
intenzivnějšímu zavádění digitálních 
zdravotnických a pečovatelských produktů 
a služeb, a také zaváděním nových služeb, 
zejména v izolovaných a nepřístupných 
oblastech s nedostatečným lékařským 
personálem a službami;

Or. ro

Pozměňovací návrh 41
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
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Solís Pérez, Fredrick Federley

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 díky 
intenzivnějšímu zavádění digitálních 
zdravotnických a pečovatelských produktů 
a služeb;

2. domnívá se, že opatření navržená 
Komisí mohou přispět k poskytování 
personalizovanější a vstřícnější zdravotní 
péči evropským občanům, která je více 
zaměřena na prevenci, k posílení odolnosti 
a udržitelnosti evropských zdravotních 
a pečovatelských systémů, ale také k 
povzbuzení růstu a podpoře tohoto 
evropského odvětví zejména tím, že 
pomohou maximálně využít potenciál 
jednotného digitálního trhu díky 
intenzivnějšímu zavádění digitálních 
zdravotnických a pečovatelských produktů 
a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
César Luena, Nicolás González Casares, Sara Cerdas

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 díky 
intenzivnějšímu zavádění digitálních 
zdravotnických a pečovatelských produktů 
a služeb;

2. domnívá se, že opatření navržená 
Komisí mohou přispět k posílení efektivity, 
udržitelnosti a odolnosti 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
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Pozměňovací návrh 43
Nathalie Colin-Oesterlé

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; že tato transformace 
by měla umožnit výměnu informací o 
záznamech pacientů, elektronických 
předpisech, výsledcích laboratorních 
testů, medicínském zobrazování a 
propouštěcích zprávách, a také informací 
o ceně léčiv v každém členském státě, a 
zejména o systému hrazení a proplácení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis

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 
podpořeny služby zaměřené více na 
občana a občanům musí být dána 
možnost hrát aktivnější úlohu jak při 
prevenci nemocí a podpoře zdraví, tak při 
zdravotnických a pečovatelských 
službách, a to s cílem reagovat na potřeby 
občana;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Joanna Kopcińska

Návrh usnesení
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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; současně 
zdůrazňuje, že nesmí být opomenuty 
potřeby pacientů, kteří nejsou schopni 
držet krok s digitální transformací;

Or. pl

Pozměňovací návrh 46
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

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 že digitální 
zdravotnictví by nemělo vést k 
dehumanizaci péče; 

Or. en

Pozměňovací návrh 47
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že vnitrostátní 
zdravotnické systémy jsou hlavními 
poskytovateli základního práva na přístup 
ke zdravotní péči a jsou založeny na 
zásadě solidarity, podle níž „zdraví lidé 
financují péči o nemocné“, což je klíčové 
pro existenci účinného a spravedlivého 
systému; konstatuje proto, že tyto systémy 
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a v jejich rámci dosažené výsledky jsou 
společným vlastnictvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Stanislav Polčák

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 
zajistit klíčovou roli veřejným systémům 
zdravotní péče;

4. domnívá se, že ve správě a 
vytváření politik v oblasti digitálního 
zdravotnictví a pečovatelství je třeba 
zajistit klíčovou roli veřejným systémům 
zdravotní péče; zdůraznňuje v tomto 
ohledu důležitost spolupráce a propojení 
databází zdravotnických zařízení a 
zdravoních pojišťoven s obecními a 
městkými úřady a orgány sociálního 
zabezpečení a sociální péče,

Or. cs

Pozměňovací návrh 49
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

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 
zajistit klíčovou roli veřejným systémům 
zdravotní péče;

4. domnívá se, že ve správě 
a vytváření politik v oblasti digitálního 
zdravotnictví a pečovatelství je třeba 
zajistit klíčovou roli veřejným systémům 
zdravotní péče na regionální, vnitrostátní 
a evropské úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Tiemo Wölken

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 
zajistit klíčovou roli veřejným systémům 
zdravotní péče;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 51
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. je přesvědčen, že systémy 
veřejného zdravotnictví mají nejlepší 
předpoklady k tomu, aby řídily a 
kontrolovaly shromažďování, 
anonymizaci a pseudonymizaci, úschovu a 
využívání údajů o zdravotním stavu a 
současně chránily soukromí pacientů a 
účinnost, spravedlivý přístup a 
udržitelnost odvětví zdravotnictví a péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, 
César Luena

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že budoucnost 
digitálního zdravotnictví bude muset 
vytvořit bezpečné a účinné anonymizační 
a pseudonymizační techniky umožňující 
použití citlivých údajů ve zdravotnickém 
výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Joanna Kopcińska

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že zdravotní údaje by 
mohly být využívány ve výzkumu, k 
provádění zdravotních politik na základě 
fakt a k lepšímu pochopení nemocí a 
včasnému odhalování hrozeb pro veřejné 
zdraví;

5. zdůrazňuje, že zdravotní údaje by 
mohly být využívány ve výzkumu, 
k provádění zdravotních politik na základě 
fakt a k lepšímu pochopení nemocí 
a včasnému odhalování hrozeb pro veřejné 
zdraví, při současném dodržování zásad 
ochrany jejich důvěrnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 54
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že zdravotní údaje by 
mohly být využívány ve výzkumu, k 
provádění zdravotních politik na základě 
fakt a k lepšímu pochopení nemocí a 
včasnému odhalování hrozeb pro veřejné 
zdraví;

5. zdůrazňuje, že zdravotní údaje by 
mohly být využívány ve vědeckém 
výzkumu v oblasti zdraví, k provádění 
zdravotních politik na základě fakt 
a k lepšímu pochopení nemocí a včasnému 
odhalování hrozeb pro veřejné zdraví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že zdravotní údaje by 
mohly být využívány ve výzkumu, k 
provádění zdravotních politik na základě 
fakt a k lepšímu pochopení nemocí a 
včasnému odhalování hrozeb pro veřejné 
zdraví;

5. zdůrazňuje, že zcela 
anonymizované zdravotní údaje by mohly 
být využívány ve výzkumu, k provádění 
zdravotních politik na základě fakt 
a k lepšímu pochopení nemocí a včasnému 
odhalování hrozeb pro veřejné zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že by se mělo 
upřednostňovat použití anonymizovaných 
zdravotních údajů;  poukazuje na to, že 
pokud není možná anonymizace, měly by 
být údaje pseudonymizovány, aby 
nemohly být přímo spojeny s konkrétní 
osobou;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, 
César Luena

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

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

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Nutnost zajistit přístup k osobním údajům 
o zdraví a jejich sdílení

Nutnost zajistit přístup k osobním údajům 
o zdraví a jejich sdílení při současném 
důsledném uplatňování pravidel obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů

Or. en

Pozměňovací návrh 59
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

6. zdůrazňuje, že v souladu s obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů mají 
občané v zájmu lepší zdravotní péče právo 
na přístup ke svým osobním zdravotním 
údajům a jejich sdílení; poukazuje na to, 
že nedávné nařízení o ochraně údajů v 
EU zlepšuje právo pacientů na přístup k 
informacím o aspektech jejich zdraví a na 
ochranu jejich soukromí; lituje však, že 
toto nařízení nejde dál, co se týče 
vlastnictví údajů nebo jiných nových práv 
pacientů; konstatuje, že cílem systému 
orientovaného na pacienty je zlepšit zdraví 
občanů a že vnitrostátní zdravotní systémy 
ho musí zaručit z důvodu obecného 
zájmu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 60
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

6. 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 61
César Luena, Nicolás González Casares, Sara Cerdas

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
byly vyvinuty bezpečné a účinné techniky 
anonymizace a pseudonymizace, které 
umožní použití citlivých údajů ve 
zdravotním výzkumu, aniž by byla 
ohrožena ochrana soukromí pacientů; 
upozorňuje na význam technik 
pseudonymizace umožňujících opětovné 
identifikování dárců údajů v případech, 
kdy je ohroženo jejich zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
César Luena, Nicolás González Casares, Sara Cerdas
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Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. domnívá se, že vzhledem k citlivé 
povaze zdravotních údajů musí být právo 
na ochranu soukromí zvlášť regulováno, 
což vyžaduje zvláštní opatření, aby se 
zabránilo nejen kybernetickým útokům, 
ale také neadekvátnímu použití těchto 
údajů ze strany veřejných služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
César Luena, Nicolás González Casares, Sara Cerdas

Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. uznává, že při využívání údajů ze 
zdravotnictví a pečovatelství existují 
značné ekonomické zájmy; vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby jasně 
definovaly odpovědnosti za správu údajů a 
zavedly nové partnerství veřejného a 
soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. s politováním konstatuje, že v 
současné době má mnoho evropských 
občanů omezený elektronický přístup ke 
svým osobním zdravotním údajům, 

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

zejména pokud potřebují využít 
přeshraniční lékařskou péči;

Or. ro

Pozměňovací návrh 65
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby pokračovala ve 
zvyšování kybernetické bezpečnosti, tak 
aby se snížilo riziko porušení soukromí a 
nedovoleného používání zdravotních 
údajů;

8. vyzývá Komisi, aby pokračovala ve 
zvyšování kybernetické bezpečnosti, tak 
aby se v Unii snížilo riziko porušení 
soukromí a nedovoleného používání 
zdravotních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. 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 že je třeba 
zabránit neoprávněnému přístupu v 
souladu s právními předpisy o ochraně 
údajů;

9. 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 že je třeba 
zakázat neoprávněný přístup v souladu 
s právními předpisy o ochraně údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. 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, a aby za tímto účelem 
podpořila rozvoj a přijetí evropského 
formátu pro výměnu elektronických 
zdravotních záznamů;

10. 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, a aby za tímto účelem 
podpořila rozvoj a přijetí evropského 
formátu pro výměnu elektronických 
zdravotních záznamů, zejména pokud 
pacienti mohou využívat přeshraniční 
zdravotní péči;

Or. ro

Pozměňovací návrh 69
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby i nadále 10. vyzývá Komisi, aby i nadále 
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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, a aby za tímto účelem 
podpořila rozvoj a přijetí evropského 
formátu pro výměnu elektronických 
zdravotních záznamů;

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, a aby za tímto účelem 
podpořila rozvoj a přijetí evropského 
formátu pro výměnu elektronických 
zdravotních záznamů, které by v zájmu 
pacientů měly zahrnovat maximálně 
komplexní informace o zdravotním stavu;

Or. cs

Pozměňovací návrh 70
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, César Luena

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. 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, a aby za tímto účelem 
podpořila rozvoj a přijetí evropského 
formátu pro výměnu elektronických 
zdravotních záznamů;

10. 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, a aby za tímto účelem 
podpořila rozvoj a přijetí evropského 
formátu pro výměnu elektronických 
zdravotních záznamů, přičemž by měla 
zohlednit mnohojazyčnost EU a potřeby 
uživatelů se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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10. 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, a aby za tímto účelem 
podpořila rozvoj a přijetí evropského 
formátu pro výměnu elektronických 
zdravotních záznamů;

10. vyzývá Komisi, aby i nadále 
povzbuzovala spolupráci zdravotnických 
orgánů členských států a jejich připojení k 
veřejné digitální zdravotnické 
infrastruktuře, tak aby se její využívání 
rozšířilo rovněž o interoperabilitu 
elektronických databází členských států, 
a aby za tímto účelem podpořila rozvoj 
a přijetí evropského formátu pro výměnu 
elektronických zdravotních záznamů;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá vnitrostátní zdravotnické 
orgány, aby využívaly evropské nástroje 
financování, např. evropské strukturální a 
investiční fondy a Evropský fond pro 
strategické investice, k zavádění 
interoperabilních elektronických 
zdravotních záznamů na celostátní a 
regionální úrovni, díky nimž občané získají 
přístup ke svým osobním zdravotním 
údajům, a k investicím do budování solidní 
a spolehlivsé infrastruktury, která podpoří 
digitalizaci a pomůže zmírnit rozdíly mezi 
všemi členskými státy ve stupni 
digitalizace;

13. vyzývá vnitrostátní zdravotnické 
orgány, aby využívaly evropské nástroje 
financování, např. evropské strukturální a 
investiční fondy a Evropský fond pro 
strategické investice, k zavádění 
interoperabilních elektronických 
zdravotních záznamů na celostátní a 
regionální úrovni, díky nimž občané získají 
přístup ke svým osobním zdravotním 
údajům, a k investicím do budování solidní 
a spolehlivsé infrastruktury, která podpoří 
digitalizaci a pomůže zmírnit rozdíly mezi 
všemi členskými státy ve stupni 
digitalizace; vyzývá k tomu, aby výhody 
elektronizace a digitalizace zdravotních 
záznamů napomohly zlepšení dostupnosti 
a kvality lékařské péče jak ve městských, 
tak i venkovských oblastech,

Or. cs

Pozměňovací návrh 73
Esther de Lange

Návrh usnesení
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Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá vnitrostátní zdravotnické 
orgány, aby využívaly evropské nástroje 
financování, např. evropské strukturální a 
investiční fondy a Evropský fond pro 
strategické investice, k zavádění 
interoperabilních elektronických 
zdravotních záznamů na celostátní a 
regionální úrovni, díky nimž občané získají 
přístup ke svým osobním zdravotním 
údajům, a k investicím do budování solidní 
a spolehlivsé infrastruktury, která podpoří 
digitalizaci a pomůže zmírnit rozdíly mezi 
všemi členskými státy ve stupni 
digitalizace;

13. vyzývá vnitrostátní zdravotnické 
orgány, aby využívaly evropské nástroje 
financování, např. program aktivního 
a asistovaného žití (AAL), který usiluje o 
zkvalitnění života starších osob, evropské 
strukturální a investiční fondy a Evropský 
fond pro strategické investice, k zavádění 
interoperabilních elektronických 
zdravotních záznamů na celostátní 
a regionální úrovni, díky nimž občané 
získají přístup ke svým osobním 
zdravotním údajům, a k investicím do 
budování solidní a spolehlivé 
infrastruktury, která podpoří digitalizaci 
a pomůže zmírnit rozdíly mezi všemi 
členskými státy ve stupni digitalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly projekty, které využívají 
údaje z reálné klinické praxe, a vedou tak 
k pozitivním zdravotním výsledkům; s 
ohledem na tuto skutečnost dále Komisi 
vyzývá, aby vypracovala pokyny k podpoře 
sekundárního využití těchto údajů pro 
výzkum a aby k nim v celé Evropě zajistila 
spravedlivý, transparentní a 
nediskriminační přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
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Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly projekty, které využívají 
údaje z reálné klinické praxe, a 
vypracovaly kritéria kvality 
shromažďovaných údajů v 
nekontrolovaném prostředí, tak aby údaje 
z klinické praxe pomohly dosáhnout 
pozitivních zdravotních výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby podpořila 
projekty zaměřené na vývoj technologií, 
které jsou nezbytné k anonymizaci nebo 
pseudoanonymizaci údajů, tak aby mohly 
být využívány bez rizika narušení 
soukromí pacientů, a dále technologií, 
které jsou zapotřebí k vytvoření 
syntetických dat pro algoritmický trénink 
umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
používaly data získaná z praxe při 
rozhodování o léčivých přípravcích, aby 
doplnily důkazy získané 
z randomizovaných kontrolovaných 
studií;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vyzývá Komisi, aby zahájila 
celoevropskou diskusi o etických 
aspektech digitalizace zdravotních a 
pečovatelských služeb, do níž by měla 
aktivně zapojit občany a všechny další 
aktéry ve zdravotnickém řetězci, s cílem 
vypracovat etické zásady a předpisy 
zaručující ochranu práv občanů a 
současně zajistit bezpečnost výzkumných 
pracovníků a odvětví zdravotnických 
technologií, zejména s ohledem na 
vytěžování zdravotních údajů a využívání 
umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana Solís Pérez

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro osoby, které zpracovávají osobní 

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pro osoby, které zpracovávají osobní 
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zdravotní údaje, vytvořily vhodná školení o 
opatřeních na ochranu soukromí a 
bezpečnosti, která budou v souladu s 
běžnými normami a technikami zpracování 
údajů, a aby pro ně zajistily náležitou 
praxi;

zdravotní údaje, vytvořily vhodná školení 
o opatřeních na ochranu soukromí 
a bezpečnosti, která budou v souladu 
s běžnými normami a technikami 
zpracování údajů, a aby pro ně zajistily 
náležitou praxi; dále Komisi vyzývá, aby v 
celé EU spustila vzdělávací kampaň o 
výhodách sdílení zdravotních údajů a 
mechanismech, které k tomuto sdílení 
slouží, aby tak rozptýlila mylné představy 
a podpořila akce, které představila ve 
svém sdělení o usnadnění digitální 
transformace v oblasti zdravotnictví a 
péče na jednotném digitálním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že je důležité sjednotit 
regulaci zdravotních prostředků, jako jsou 
zařízení pro mobilní a elektronické 
zdravotnictví, a zajistit správnost a 
přesnost jejich údajů;

17. zdůrazňuje, že je důležité sjednotit 
regulaci propojených zdravotnických 
přístrojů a zajistit správnost, přesnost a 
bezpečnost jejich údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Frédérique Ries, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, 
Susana Solís Pérez

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby pro příslušné 
orgány, oznámené subjekty, 
farmaceutický průmysl a odvětví 
zdravotnických technologií vytvořila 
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platformu pro uplatňování nařízení o 
zdravotnických prostředcích na digitální 
terapeutické a kombinované produkty, 
která by zvláštní důraz kladla kladla na 
potřeby začínajících podniků a MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. 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;

18. vyzývá Komisi, aby posílila 
evropská koordinovaná opatření na 
podporu bezpečného sdílení genomových a 
dalších zdravotních informací v praxi, aby 
mohl pokročit vědecký výzkum a 
personalizovaná medicína, které umožní 
určit nejvhodnější léčebné postupy, a 
současně aby zaručila jejich plný soulad s 
právními předpisy na ochranu údajů a s 
etickými zásadami;

Or. ro

Pozměňovací návrh 83
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. 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;

18. vyzývá Komisi, aby usnadnila 
evropská koordinovaná opatření na 
podporu společného shromažďování, 
bezpečného sdílení a propojení 
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 
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zásadami;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, César Luena

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přikročily k testování speciálních aplikací 
pro přeshraniční výměnu zdravotních údajů 
pro účely výzkumu a vytváření zdravotních 
politik s cílem zlepšit prevenci, diagnostiku 
a léčbu nemocí, a tak pomoci systémům 
zdravotní péče reagovat na aktuální a 
budoucí výzvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

19. vyzývá Komisi, aby společně s 
členskými státy a akreditovanými 
pracovišti přikročila k testování 
speciálních aplikací pro vysoce 
zabezpečenou přeshraniční výměnu 
zdravotních údajů pro účely výzkumu 
a vytváření zdravotních politik s cílem 
zlepšit prevenci, diagnostiku a léčbu 
nemocí;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 86
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

20. domnívá se, že proces digitalizace 
je příležitostí ke spuštění ambiciózního 
programu na budování kapacit pro občany; 
dále se domnívá, že na všech úrovních 
zdravotnického hodnotového řetězce 
(pacienti, zdravotnický personál, 
regulační orgány, plátci a orgány) je 
mimořádně důležité podporovat rozvoj 
dovedností potřebných k zavádění a 
účinnému používání inteligentních 
zdravotních produktů a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

20. domnívá se, že proces digitalizace 
je příležitostí ke spuštění ambiciózního 
programu na budování kapacit pro občany 
a k rozšíření možností v tomto odvětví pro 
technologie a inovace zaměřené na zdravé 
stárnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

20. domnívá se, že proces digitalizace 
je příležitostí ke spuštění ambiciózního 
programu na budování kapacit pro občany 
a zlepšení dostupnosti lékařské péče 
zejména ve venkovských oblastech;

Or. cs

Pozměňovací návrh 89
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zastává názor, že klíčovým 
předpokladem pro ochranu veřejného 
zdraví a přístup ke kvalitním lékům je 
vytvoření vhodného regulačního 
prostředí; domnívá se, že díky účinnému 
používání systémů informačních 
technologií se v celé Evropě zefektivní 
regulace; naléhá proto na Komisi, aby 
optimalizovala evropský regulační rámec 
a za tímto účelem sladila regulační 
projekty zaměřené na telematiku, přičemž 
by se měla soustředit na kvalitu údajů, 
interoperabilitu a provázanost evropského 
regulačního rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, 
César Luena

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že vytvoření sdíleného 21. domnívá se, že vytvoření sdílených 
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rámce, který by harmonizoval 
shromažďování, uchovávání a používání 
zdravotních údajů v EU, by mohlo pomoci 
zkvalitnit výzkum a zdravotní služby 
poskytované občanům a usnadnit k nim 
univerzální přístup;

standardů pro harmonizaci 
shromažďování, uchovávání a používání 
zdravotních údajů v EU by mohl pomoci 
zkvalitnit výzkum a zdravotní služby 
poskytované občanům a usnadnit k nim 
univerzální přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Frédérique Ries, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, 
Susana Solís Pérez

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že vytvoření sdíleného 
rámce, který by harmonizoval 
shromažďování, uchovávání a používání 
zdravotních údajů v EU, by mohlo pomoci 
zkvalitnit výzkum a zdravotní služby 
poskytované občanům a usnadnit k nim 
univerzální přístup;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Joanna Kopcińska

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

22. domnívá se, že je nutné 
zmodernizovat podporu zdraví, prevenci 
nemocí a poskytování integrovaných 
služeb, které vycházejí z potřeb pacientů, 
zejména během rozsáhlých epidemií, a že v 
tomto úsilí by měla ústřední úloha 
připadnout Evropskému středisku pro 
prevenci a kontrolu nemocí (ECDC);

Or. pl
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Pozměňovací návrh 93
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

22. domnívá se, že je nutné 
zmodernizovat podporu zdraví, prevenci 
nemocí a poskytování integrovaných 
služeb, které vycházejí z potřeb pacientů, 
zejména během rozsáhlých epidemií nebo 
v případě nedostatku léků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zvážily vytvoření speciálního chráněného 
počítačového systému pro sdílení 
informací mezi vnitrostátními orgány o 
cenách léků v každém členském státě s 
cílem objasnit rozhodování pacientů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. domnívá se, že digitální nástroje v 
oblasti zdravotní péče mají dobré 
předpoklady k vyřešení problémů s 

23. domnívá se, že digitální nástroje 
v oblasti zdravotní péče zřejmě mají dobré 
předpoklady k vyřešení problémů 
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přístupem ke zdravotním informacím a se 
zdravotní gramotností, které mají zásadní 
význam pro upevňování zdraví, 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 
rozhodování o zdraví a pacienty v 
dodržování léčby;

s přístupem ke zdravotním informacím a 
problémů se zdravotní gramotností, které 
mají zásadní význam pro upevňování 
zdraví, lepší prevenci nemocí i jejich 
účinnější zvládání; zastává názor, že díky 
těmto nástrojům, jsou-li vytvářeny za 
přispění zdravotnických pracovníků 
s příslušnou odborností a běžných 
uživatelů a jsou-li v souladu se všeml 
relevatními právními předpisy, se získávají 
přesnější a úplnější informace, které 
umožní propagovat vhodné zdravotní 
návyky a aktivity v oblasti prevence a 
podpoří rozhodování o zdraví a pacienty 
v dodržování léčby;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. 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 upevňování zdraví, 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 
rozhodování o zdraví a pacienty v 
dodržování léčby;

23. domnívá se, že digitální nástroje v 
oblasti zdravotní péče, jako jsou 
informace o pacientovi na přenosné 
kartě, mají dobré předpoklady k vyřešení 
problémů s přístupem ke zdravotním 
informacím a se zdravotní gramotností, 
které mají zásadní význam pro upevňování 
zdraví, 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 rozhodování o zdraví a pacienty v 
dodržování léčby;

Or. cs
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Pozměňovací návrh 97
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. 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 upevňování zdraví, 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 
rozhodování o zdraví a pacienty v 
dodržování léčby;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. 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 upevňování zdraví, 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 

23. 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 upevňování zdraví, lepší 
prevenci nemocí i jejich účinnější 
zvládání; zastává názor, že díky těmto 
nástrojům, jsou-li vytvářeny za přispění 
zdravotnických pracovníků s příslušnou 
odborností a koncových uživatelů, se 
získávají přesnější a úplnější informace, 
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propagovat vhodné zdravotní návyky a 
aktivity v oblasti prevence a podpoří 
rozhodování o zdraví a pacienty v 
dodržování léčby;

které umožní propagovat vhodné zdravotní 
návyky a aktivity v oblasti prevence a 
podpoří společné rozhodování v otázkách, 
které se týkají zdraví, a pacienty 
v dodržování léčby;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, 
César Luena

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. 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 upevňování zdraví, 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 
rozhodování o zdraví a pacienty v 
dodržování léčby;

23. 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 upevňování 
zdraví, lepší prevenci nemocí i jejich 
účinnější 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 rozhodování 
o zdraví a pacienty v dodržování léčby;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
César Luena, Nicolás González Casares, Sara Cerdas

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že při organizaci 24. zdůrazňuje, že při organizaci 
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sytému zdravotních a pečovatelských 
služeb je nutné mít v první řadě na zřeteli 
pacienta a využívat mimo jiné digitální 
řešení a nástroje, které mají velký 
potenciál ke zkvalitnění nejen zdravotních 
služeb, ale i lidského zdraví a dobrých 
životních podmínek;

systémů zdravotních a pečovatelských 
služeb je důležité zachovat úlohu 
členských států/regionů, jakož i při 
využívání digitálních řešení a nástroj, 
které mají velký potenciál ke zkvalitnění 
zdravotních služeb a ke zvýšení jejich 
kapitálu a udržitelnosti a i zlepšení 
lidského zdraví a tělesné a duševní 
pohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že při organizaci 
sytému zdravotních a pečovatelských 
služeb je nutné mít v první řadě na zřeteli 
pacienta a využívat mimo jiné digitální 
řešení a nástroje, které mají velký potenciál 
ke zkvalitnění nejen zdravotních služeb, 
ale i lidského zdraví a dobrých životních 
podmínek;

24. zdůrazňuje, že při organizaci 
sytému zdravotních a pečovatelských 
služeb je nutné mít v první řadě na zřeteli 
pacienta a využívat mimo jiné digitální 
řešení a nástroje, které mají velký potenciál 
ke zkvalitnění nejen zdravotních služeb, 
ale i lidského zdraví a tělesné a duševní 
pohody, a současně zlepšují postavení 
pacienta;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že při organizaci 
sytému zdravotních a pečovatelských 
služeb je nutné mít v první řadě na zřeteli 
pacienta a využívat mimo jiné digitální 
řešení a nástroje, které mají velký 

24. zdůrazňuje, že digitalizace má sice 
velký potenciál pro zlepšení lidského 
zdraví, ale že pro mnoho pacientů zůstává 
jediným vhodným řešením individuální 
přístup ke zdraví a péči;
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potenciál ke zkvalitnění nejen zdravotních 
služeb, ale i lidského zdraví a dobrých 
životních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, César Luena

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že při organizaci 
sytému zdravotních a pečovatelských 
služeb je nutné mít v první řadě na zřeteli 
pacienta a využívat mimo jiné digitální 
řešení a nástroje, které mají velký potenciál 
ke zkvalitnění nejen zdravotních služeb, 
ale i lidského zdraví a dobrých životních 
podmínek;

24. zdůrazňuje, že při organizaci 
sytému zdravotních a pečovatelských 
služeb je nutné mít v první řadě na zřeteli 
pacienta a využívat digitální řešení a 
nástroje, které mají velký potenciál ke 
zkvalitnění zdravotních služeb a ke zvýšení 
jejich hodnoty a udržitelnosti a i ke 
zlepšení lidského zdraví a tělesné a 
duševní pohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 24 – bod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je důležité 
pacientům poskytovat informace a 
podporovat je, aby o svém zdraví 
rozhodovali smysluplně; zdůrazňuje, že 
digitální platformy musí být uživatelsky 
vstřícné, digitálně přístupné a pacientům 
a zdravotnickým pracovníkům volně 
poskytovat informace ve více jazycích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

25. vyzývá Komisi ke spolupráci 
s příslušnými aktéry, aby podpořila větší 
přeshraniční spolupráci a rozšířila zavádění 
digitalizovaných pečovatelských modelů; v 
této souvislosti se domnívá, že evropské 
referenční sítě by mohly vynikajícím 
způsobem ukázat, jak digitální 
zdravotnictví může přeshraničně přispět 
ke zlepšení zdravotních výsledků a tělesné 
a duševní pohody, protože vytvářejí 
spolehlivé prostředí, v němž již 
spolupracují zdravotníci s pacienty a 
přeshraničně si předávají zdravotní údaje, 
aby dosáhli svých cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

25. vyzývá Komisi ke spolupráci s 
příslušnými aktéry, aby podpořila větší 
přeshraniční spolupráci a rozšířila zavádění 
digitalizovaných pečovatelských modelů, 
modelů domácí péče a asistivních 
technologií v domácnosti vhodných pro 
seniory.

Or. cs

Pozměňovací návrh 107
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Margrete Auken

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

25. vyzývá Komisi, aby podpořila 
digitalizaci regulačních úřadů a aby ve 
spolupráci s příslušnými aktéry podpořila 
větší přeshraniční spolupráci a rozšířila 
zavádění digitalizovaných pečovatelských 
modelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Joanna Kopcińska

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

25. vyzývá Komisi ke spolupráci s 
příslušnými aktéry, aby podpořila větší 
přeshraniční spolupráci a rozšířila zavádění 
digitalizovaných pečovatelských modelů, 
aniž by však zasahovala do pravomocí 
členských států;

Or. pl

Pozměňovací návrh 109
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, 
César Luena

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá Komisi ke spolupráci s 
příslušnými aktéry, aby podpořila větší 
přeshraniční spolupráci a rozšířila zavádění 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily zvyšování odbornosti a dovedností 
zdravotnických pracovníků, mimo jiné aby 
stanovily odborné požadavky na 
zdravotnické pracovníky v oblasti 
digitálního zdravotnictví, vytvořily 
špičková střediska celoživotního 
vzdělávání pro speciální digitální 
dovednosti a zvyšovaly kapacity 
regulačních orgánů pro posuzování 
inteligentních zdravotnických produktů a 
služeb v kontextu rychle se rozvíjejících 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly zdravotnické pracovníky 
během digitalizace zdravotnických 
systémů, posílily předávání příslušných 
osvědčených postupů a zvážily 
harmonizaci odborných školení;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily zvyšování odbornosti a dovedností 
zdravotnických pracovníků pomocí 
pravidelných školících programů, které 
budou odrážet rychlý vývoj odvětví IT;

Or. ro

Pozměňovací návrh 113
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, César Luena

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

26. 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 114
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi ke spolupráci s 
členskými státy a regiony při vytváření sítí 

27. vyzývá Komisi ke spolupráci 
s členskými státy a regionálními a 
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pro vzdělávání občanů ve využívání 
digitální zdravotní péče, jež zajišťuje 
univerzální přístup ke zdravotním službám; 
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;

místními orgány při vytváření sítí pro 
vzdělávání občanů ve využívání digitální 
zdravotní péče, jež zajišťuje univerzální 
přístup ke zdravotním službám; 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. ro

Pozměňovací návrh 115
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, César Luena

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi ke spolupráci s 
členskými státy a regiony při vytváření sítí 
pro vzdělávání občanů ve využívání 
digitální zdravotní péče, jež zajišťuje 
univerzální přístup ke zdravotním službám; 
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;

27. vyzývá Komisi ke spolupráci s 
členskými státy a regiony při vytváření sítí 
pro vzdělávání občanů ve využívání 
digitální zdravotní péče, jež zajišťuje 
univerzální a spravedlivý přístup ke 
zdravotním službám; 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 116
Joanna Kopcińska

Návrh usnesení
Bod 27
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi ke spolupráci s 
členskými státy a regiony při vytváření sítí 
pro vzdělávání občanů ve využívání 
digitální zdravotní péče, jež zajišťuje 
univerzální přístup ke zdravotním službám; 
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;

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 117
Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Monika Beňová, Biljana Borzan, Manuel Pizarro, 
Nicolás González Casares, Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, César Luena

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby všechna opatření ke zlepšení 
digitálních dovedností občanů a 
konzultace a využívání jejich zdravotních 
údajů zohledňovala zranitelné skupiny, 
jako jsou senioři, osoby se špatným 
přístupem k informacím a osoby se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. pacienti by měli využívat 
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nejaktuálnější informace o svých lécích, a 
proto naléhá na Komisi, aby vypracovala 
další elektronické informace o 
produktech, včetně příbalových letáků, tak 
aby se zefektivnila regulace a zlepšilo 
postavení pacientů pomocí aktuálních 
informací o lécích;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
César Luena, Nicolás González Casares

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby členským 
státům a regionům pomáhala zvyšovat 
informovanost o zadávání zakázek na 
inovace a o investičních možnostech do 
digitalizace zdravotních a pečovatelských 
služeb a vyvažovat veřejné a soukromé 
investice do rozsáhlého zavádění 
digitalizované a integrované péče, v jejímž 
centru stojí pacient;

29. vyzývá Komisi, aby členským 
státům a regionům pomáhala zvyšovat 
informovanost o zadávání zakázek na 
inovace a o možnostech investicí do 
digitalizace zdravotních a pečovatelských 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby členským 
státům a regionům pomáhala zvyšovat 
informovanost o zadávání zakázek na 
inovace a o investičních možnostech do 
digitalizace zdravotních a pečovatelských 
služeb a vyvažovat veřejné a soukromé 
investice do rozsáhlého zavádění 
digitalizované a integrované péče, v jejímž 

29. vyzývá Komisi, aby členským 
státům a regionálním orgánům pomáhala 
zvyšovat informovanost o zadávání 
zakázek na inovace a o možnostech 
investicí do digitalizace zdravotních 
a pečovatelských služeb a vyvažovat 
veřejné a soukromé investice do rozsáhlého 
zavádění digitalizované a integrované péče, 
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centru stojí pacient; v jejímž centru stojí pacient;

Or. ro

Pozměňovací návrh 121
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily šíření pilotních a 
demonstračních projektů zaměřených na 
inteligentní zdravotnictví s cílem urychlit 
fázi učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 29 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29b. vyzývá Komisi, aby zvážila 
případné vytvoření evropského inovačního 
střediska pro inteligentní zdravotnictví, 
které by posuzovalo a podporovalo 
iniciativy zaměřené na inteligentní zdraví 
a poskytlo platformu všem aktérům 
zdravotnického řetězce pro vytváření 
konsorcií za účelem realizace 
ambiciózních rozsáhlých projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
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Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 29 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly sdílení osvědčených postupů 
a zkušeností subjektů, které jsou 
průkopníky v zavádění inovativních řešení 
ve zdravotnictví, zejména aby za tím 
účelem plně využívaly projekty programu 
Interreg Europe a jeho platformu pro 
zlepšování politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 29 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29d. vyzývá Komisi, aby nepřetržitě 
sledovala, porovnávala a prosazovala 
sdílení osvědčených postupů mezi 
členskými státy a regiony, aby stimulovala 
účinné reformy a monitorovala pokrok při 
vytváření zdravotní péče založené na 
hodnotách a udržitelných systémů 
zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby byla členským 
státům nápomocna při vytváření strategií, 
které by měly zabránit naprosté závislosti 
na elektronických údajích v případě 
výpadku systémů;

30. vyzývá Komisi, aby byla členským 
státům nápomocna při vytváření 
pohotovostních strategií, které by řešily 
případnou dočasnou nebo stálou 
nedostupnost zdravotních údajů v 
důsledku havárie nebo útoku na 
infrastrukturu, systémy nebo software, 
které se používají pro sběr, zpracování 
nebo uchovávání těchto údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Joanna Kopcińska

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Komisi, aby byla členským 
státům nápomocna při vytváření strategií, 
které by měly zabránit naprosté závislosti 
na elektronických údajích v případě 
výpadku systémů;

30. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
strategie, které by měly zabránit naprosté 
závislosti na elektronických údajích 
v případě výpadku systémů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 127
Joanna Kopcińska

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. podporuje úsilí, které Evropské 
středisko pro prevenci a kontrolu nemocí 
(ECDC) vynakládá na vypracování 
strategií pro lepší využívání stávajících 
počítačových systémů, na používání údajů 
k omezení šíření infekčních nemocí a na 
pomoc členským státům 
se shromažďováním a zpracováváním 
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údajů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 128
Frédérique Ries, Nils Torvalds, María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Susana 
Solís Pérez, Fredrick Federley

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. zdůrazňuje, že k úspěšnému 
přechodu na digitální zdravotnictví bude 
zapotřebí silné politické vedení, 
dlouhodobá vize a udržitelné investice na 
vnitrostátní i evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stanovily jasný harmonogram 
plánovaných změn potřebných k přechodu 
Evropy na digitální zdravotnictví, který 
bude zahrnovat průběžná hodnocení a 
konkrétní cíle;

Or. fr

Pozměňovací návrh 130
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 31 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
realizovaly doporučení Komise z února 
2019 týkající se evropského formátu pro 
výměnu elektronických zdravotních 
záznamů;

Or. fr


