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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija 2018. gada 30. maijā iesniedza priekšlikumu regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus 
(ESF+), kurā apvienotas tādu fondu un programmu darbības jomas un resursi kā Eiropas 
Sociālais fonds un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva, Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām 
personām, Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma un veselības aizsardzības 
programma. Tādā veidā bijusī veselības aizsardzības programma ir kļuvusi par ESF+ daļu, 
proti, tās Veselības sadaļu.

Lai gan atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Savienības sociālās dimensijas pastiprināšanu, 
izmantojot elastīgu mehānismu, kā arī nepieciešamību vēl vairāk vienkāršot fondu plānošanu, 
lai samazinātu nevajadzīgu birokrātiju un panāktu lielāku efektivitāti mūsu pilsoņu interesēs, 
viņš uzskata, ka tādā veidā nevajadzētu kaitēt ES spējai labāk apmierināt pilsoņu vēlmi 
aizsargāt un uzlabot savu veselību. Līdz ar to atzinuma sagatavotājs izsaka daudzkārtīgas 
bažas par ESF+ priekšlikuma pašreizējo redakciju.

Pirmkārt, šajā satraucošajā Brexit laikā un ņemot vērā biedējoši pieaugošo Euroskepsi, 
atzinuma sagatavotājs uzskata, ka atsevišķas un centralizētas veselības aizsardzības 
programmas darbības pārtraukšana neapšaubāmi nāks par sliktu dalībvalstu pilsoņiem, kas jau 
lielā mērā atbalsta ES turpmāku iejaukšanos veselības jomā, par ko liecina nesenie 
Eirobarometra apsekojumi. Turklāt atzinuma sagatavotājs būtu devis priekšroku tam, lai 
Veselības sadaļu izņemtu no ESF+ un lai veselības aizsardzības programmu nākamajā DFS 
atjaunotu kā atsevišķu programmu. 

Iepriekšējās Savienības rīcības programmas sabiedrības veselības aizsardzības jomā (2003.–
2008. gads) un veselības aizsardzības jomā (2008.–2013. gads un 2014.–2020. gads) ir 
novērtētas pozitīvi, atzīstot, ka to rezultātā panākti vairāki svarīgi sasniegumi un uzlabojumi. 
Kopš to uzsākšanas šīs programmas ir ar ierobežotiem resursiem devušas apjomīgu ES 
pievienoto vērtību politikas jomām. Tās ir stiprinājušas sadarbību starp dalībvalstīm kopīgās 
darbībās un zināšanu apmaiņā, kā arī ir izveidojušas ES stratēģiju, lai nodrošinātu ļoti 
vajadzīgos veselības un veselības aprūpes uzlabojumus visās dalībvalstīs. Atzinuma 
sagatavotājs uzsver, ka saskaņā ar Trešās veselības programmas vidusposma novērtējumu līdz 
šim ievērojami panākumi ir gūti ne tikai tādās jomās kā 24 Eiropas references tīklu izveide, 
atbalsts palielinātai spēju veidošanai, lai reaģētu uz slimību uzliesmojumiem, atbalsts 
reaģēšanai uz migrantu un bēgļu veselības vajadzībām, labas prakses apmaiņa tādās sensitīvās 
jomās kā vēža skrīnings, alkohola ietekmes samazināšana, HIV/AIDS un tuberkulozes 
profilakse, bet arī ir pastiprināts atbalsts ES tiesību aktiem veselības jomā par zālēm un 
medicīniskajām ierīcēm, e-veselības tīkla darbībām un veselības aprūpes tehnoloģiju 
novērtējumam.

Tāpēc atzinuma sagatavotājs uzskata, ka atsevišķa, stabila un vērienīga veselības aizsardzības 
programma spētu novērst gaidāmās satraucošās situācijas un veselības apdraudējumus, 
piemēram, rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem, pārrobežu apdraudējumus, hroniskas 
slimības, kā arī risināt problēmas saistībā ar iedzīvotāju novecošanu vai slimību profilaksi, 
veicināt veselīgu dzīvesveidu vai sagatavot mūsu veselības aprūpes sistēmas jaunajām 
tehnoloģijām.
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Otrkārt, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka būtisks finansējuma samazinājums Veselības 
sadaļai ir nepieņemams. Lai gan  veselības aizsardzības programmai pieejamais finansējums 
2014.–2020. gadā ir 458 EUR miljoni faktiskajās cenās, Komisija to ir samazinājusi līdz 413 
EUR miljoniem faktiskajās cenās. Nākamajā DFS pieejamais budžeta apjoms Savienības 
darbībām veselības aizsardzības jomā būtu jāpalielina vismaz tādā pašā līmenī kā pašreizējā 
DFS.

Visbeidzot, attiecībā uz priekšlikuma saturu atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir nepieciešami 
daži precizējumi. Piemēram, būtu jāuzsver, ka piekļuvei kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un cenas 
ziņā pieejamiem aprūpes pakalpojumiem vajadzētu būt uz pacientu vērstai, ka starp 
Savienības rīcības veselības jomā mērķiem vajadzētu būt arī slimību profilakses un agrīnas 
diagnosticēšanas veicināšana, kā arī veselības veicināšanai visa mūža garumā. Visbeidzot, bet 
ne mazāk svarīgi — atzinuma sagatavotājs ierosina iekļaut tādus darbības mērķus kā labi 
izstrādāti sabiedrības veselības intervences pasākumi, lai mazinātu infekcijas slogu un 
ietekmi, ieguldījumi agrīnā diagnostikā un izvērtēšanā un atbalsts Veselības nozares valdes 
izveidei, kas īstenos Veselības sadaļas pasākumus.
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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, reaģējot uz sociālajām 
problēmām Eiropā, 2017. gada 17. 
novembrī kopīgi izsludināja Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru. Divdesmit pīlāra 
pamatprincipi ir strukturēti trijās 
kategorijās: vienādas iespējas un darba 
tirgus pieejamība, taisnīgi darba 
nosacījumi, sociālā aizsardzība un sociālā 
iekļaušana. Darbībās, kādas paredzēts veikt 
Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) 
ietvaros, būtu jāvadās pēc divdesmit 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
pamatprincipiem. Lai sekmētu Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, ESF+ 
būtu jāatbalsta ieguldījums cilvēkos un 
sistēmās tādās politikas jomās kā 
nodarbinātība, izglītība un sociālā 
iekļaušana, tādējādi sekmējot ekonomisko, 
teritoriālo un sociālo kohēziju saskaņā ar 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 174. pantu.

(1) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, reaģējot uz sociālajām 
problēmām Eiropā, 2017. gada 17. 
novembrī kopīgi izsludināja Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru. Divdesmit pīlāra 
pamatprincipi ir strukturēti trijās 
kategorijās: vienādas iespējas un darba 
tirgus pieejamība, taisnīgi darba 
nosacījumi, sociālā aizsardzība un sociālā 
iekļaušana. Darbībās, kādas paredzēts veikt 
Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) 
ietvaros, būtu jāvadās pēc divdesmit 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
pamatprincipiem. Lai sekmētu Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, ESF+ 
būtu jāatbalsta ieguldījums cilvēkos un 
sistēmās tādās politikas jomās kā 
nodarbinātība, sabiedriskie pakalpojumi, 
izglītība, veselība un sociālā iekļaušana, 
tādējādi sekmējot ekonomisko, teritoriālo 
un sociālo kohēziju saskaņā ar Līgumu par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 174. 
pantu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Padome […] pieņēma pārskatītas 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes, kas attiecīgo tekstu 
saskaņo ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 

(3) Padome […] pieņēma pārskatītas 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes, kas attiecīgo tekstu 
saskaņo ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
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principiem, lai tādējādi uzlabotu Eiropas 
konkurētspēju un veidotu to par labāku 
vietu investīciju veikšanai, darbvietu 
izveidei un sociālās kohēzijas stiprināšanai. 
Lai nodrošinātu pilnīgu ESF+ pielāgošanu 
minētajās pamatnostādnes izklāstītajiem 
mērķiem, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, izglītību, apmācību un cīņu 
ar sociālo atstumtību, nabadzību un 
diskrimināciju, ESF+ būtu jāsniedz atbalsts 
dalībvalstīm, ņemot vērā attiecīgās 
integrētās pamatnostādnes un konkrētos 
attiecīgajai valstij paredzētos ieteikumus, 
kas pieņemti saskaņā ar LESD 121. panta 
2. punktu un 148. panta 4. punktu, kā arī 
attiecīgā gadījumā valsts līmenī – valstu 
reformu programmas, kas pamatojas uz 
valstu stratēģijām. Turklāt ESF+ būtu 
jāveicina Savienības galveno iniciatīvu un 
darbību īstenošanas attiecīgie aspekti, jo 
īpaši “Jaunu prasmju programma Eiropai” 
un Eiropas izglītības telpa, attiecīgie 
Padomes ieteikumi un citas iniciatīvas, 
piemēram, “Garantija jauniešiem”, 
“Prasmju pilnveides ceļi” un ilgstošo 
bezdarbnieku integrēšana.

principiem, lai tādējādi uzlabotu Eiropas 
konkurētspēju un veidotu to par labāku 
vietu investīciju veikšanai, darbvietu 
izveidei un sociālās kohēzijas stiprināšanai. 
Lai nodrošinātu pilnīgu ESF+ pielāgošanu 
minētajās pamatnostādnes izklāstītajiem 
mērķiem, jo īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, uzlabotiem publiskajiem 
pakalpojumiem veselības aizsardzības un 
citās nozarēs, izglītību, apmācību un cīņu 
ar sociālo atstumtību, nabadzību un 
diskrimināciju, ESF+ būtu jāsniedz atbalsts 
dalībvalstīm, ņemot vērā attiecīgās 
integrētās pamatnostādnes un konkrētos 
attiecīgajai valstij paredzētos ieteikumus, 
kas pieņemti saskaņā ar LESD 121. panta 
2. punktu un 148. panta 4. punktu, kā arī 
attiecīgā gadījumā valsts līmenī – valstu 
reformu programmas, kas pamatojas uz 
valstu stratēģijām. Turklāt ESF+ būtu 
jāveicina Savienības galveno iniciatīvu un 
darbību īstenošanas attiecīgie aspekti, jo 
īpaši “Jaunu prasmju programma Eiropai” 
un Eiropas izglītības telpa, attiecīgie 
Padomes ieteikumi un citas iniciatīvas, 
piemēram, “Garantija jauniešiem”, 
“Prasmju pilnveides ceļi” un ilgstošo 
bezdarbnieku integrēšana.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, migrācijas plūsmu pārvaldība 
un arvien pieaugošie drošības draudi, 
pāreja uz tīru enerģiju, tehnoloģiju attīstība 
un strauji novecojošs darbaspēks, kā arī 
arvien lielāks prasmju un darbaspēka 
trūkums atsevišķās nozarēs un reģionos, jo 
īpaši MVU. Ņemot vērā mainīgo situāciju 
darba tirgū, Savienībai vajadzētu būt 
gatavai pašreizējām un turpmākajām 
problēmām, veidot ieguldījumus attiecīgās 

(5) Savienība saskaras ar strukturālām 
problēmām, ko izraisījusi ekonomikas 
globalizācija, migrācijas plūsmu pārvaldība 
un arvien pieaugošie drošības draudi, 
pāreja uz tīru enerģiju, tehnoloģiju attīstība 
un strauji novecojošs darbaspēks, kā arī 
arvien lielāks prasmju un darbaspēka 
trūkums atsevišķās nozarēs un reģionos, jo 
īpaši MVU. Ņemot vērā mainīgo situāciju 
darba tirgū, Savienībai vajadzētu būt 
gatavai pašreizējām un turpmākajām 
problēmām, veidot ieguldījumus attiecīgās 
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prasmēs, veicinot iekļaujošāku izaugsmi un 
uzlabojot nodarbinātības un sociālo 
politiku, tostarp saistībā ar darbaspēka 
mobilitāti.

prasmēs, veicinot iekļaujošāku izaugsmi un 
uzlabojot nodarbinātības un sociālo 
politiku, tostarp saistībā ar darbaspēka 
mobilitāti, kā arī novēršot pieaugošo 
nevienlīdzību starp dalībvalstīm un tajās.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šajā regulā minētie finansēšanas 
veidi un īstenošanas metodes būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz iespējām ar tiem 
sasniegt darbību konkrētos mērķus un gūt 
rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
pasākumu izmaksas, administratīvo slogu 
un gaidāmo neatbilstības risku. Attiecībā 
uz dotācijām būtu jāietver apsvērumi par 
vienreizēju maksājumu, vienotu likmju un 
vienības izmaksu izmantošanu, kā arī par 
finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām, 
kā paredzēts Finanšu regulas 125. panta 1. 
punktā. Lai īstenotu pasākumus, kas saistīti 
ar trešo valstu pilsoņu sociālekonomisko 
integrāciju, un saskaņā ar Kopīgo 
noteikumu regulas 88. pantu Komisija var 
atmaksāt dalībvalstīm, izmantojot 
vienkāršoto izmaksu iespējas, tostarp 
veicot vienreizējus maksājumus.

(8) Šajā regulā minētie finansēšanas 
veidi un īstenošanas metodes būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz iespējām ar tiem 
sasniegt darbību konkrētos mērķus un gūt 
rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
pasākumu izmaksas, administratīvo slogu 
un gaidāmo neatbilstības risku. Attiecībā 
uz dotācijām būtu jāietver apsvērumi par 
vienreizēju maksājumu, vienotu likmju un 
vienības izmaksu izmantošanu, kā arī par 
finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām, 
kā paredzēts Finanšu regulas 125. panta 1. 
punktā. Lai īstenotu pasākumus, kas saistīti 
ar trešo valstu pilsoņu sociālekonomisko 
iekļautību, un saskaņā ar Kopīgo 
noteikumu regulas 88. pantu Komisija var 
atmaksāt dalībvalstīm, izmantojot 
vienkāršoto izmaksu iespējas, tostarp 
veicot vienreizējus maksājumus.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Savienības rīcības programmas 
integrēšana veselības aizsardzības jomā ar 
ESF+ arī radīs sinerģiju starp tādu 
iniciatīvu un politikas virzienu izstrādi un 
pārbaudīšanu, ar kuriem paredzēts uzlabot 
tādu veselības aprūpes sistēmu efektivitāti, 
noturību un ilgtspēju, kas izstrādātas ESF+ 

(11) Savienības rīcības programmas 
integrēšana veselības aizsardzības jomā ar 
ESF+ arī radīs sinerģiju starp tādu 
iniciatīvu un politikas virzienu izstrādi un 
pārbaudīšanu, ar kuriem paredzēts uzlabot 
tādu veselības aprūpes sistēmu efektivitāti, 
pieejamību, noturību un ilgtspēju, kas 
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programmas Veselības sadaļā, un to 
īstenošanu dalībvalstīs, izmantojot pārējās 
ESF+ regulas sadaļās noteiktos 
instrumentus.

izstrādātas ESF+ programmas Veselības 
sadaļā, un to īstenošanu dalībvalstīs, 
izmantojot pārējās ESF+ regulas sadaļās 
noteiktos instrumentus.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) ESF+ būtu jācenšas veicināt 
nodarbinātību, izmantojot aktīvus 
intervences pasākumus īpaši jauniešu, 
ilgstošo bezdarbnieku un ekonomiski 
neaktīvo personu (re)integrēšanai darba 
tirgū, kā arī veicinot pašnodarbinātību un 
sociālo ekonomiku. ESF+ būtu jācenšas 
uzlabot darba tirgu darbību, atbalstot darba 
tirgus iestāžu, piemēram, valsts 
nodarbinātības dienestu, modernizēšanu, 
lai uzlabotu to spēju nodrošināt aktīvākas 
mērķtiecīgas konsultācijas un profesionālo 
orientāciju darba meklējumos, pāreju uz 
nodarbinātību un lielāku darba ņēmēju 
mobilitāti. ESF+ vajadzētu veicināt 
sieviešu dalību darba tirgū, izmantojot 
pasākumus, kuru mērķis ir, cita starpā, 
uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru 
un bērnu aprūpes pieejamību. Vajadzētu 
paredzēt, ka ESF+ mērķis ir arī stabilas un 
labi pielāgotas darba vides nodrošināšana, 
lai reaģētu uz veselības apdraudējumiem, 
kas saistīti ar darba veidu maiņu un 
novecojoša darbaspēka vajadzībām.

(13) ESF+ būtu jācenšas veicināt 
nodarbinātību, izmantojot aktīvus 
intervences pasākumus īpaši jauniešu, 
personu ar invaliditāti un personu ar 
hroniskām slimībām, ilgstošo 
bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo 
personu un personu, kas saskaras ar 
vairākveidu diskrimināciju,
(re)integrēšanai darba tirgū, kā arī veicinot 
pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku. 
ESF+ būtu jācenšas uzlabot darba tirgu 
darbību, atbalstot darba tirgus iestāžu, 
piemēram, valsts nodarbinātības dienestu, 
modernizēšanu, lai uzlabotu to spēju 
nodrošināt aktīvākas mērķtiecīgas 
konsultācijas un profesionālo orientāciju 
darba meklējumos, pāreju uz nodarbinātību 
un lielāku darba ņēmēju mobilitāti. ESF+ 
vajadzētu veicināt sieviešu dalību darba 
tirgū, izmantojot pasākumus, kuru mērķis 
ir, cita starpā, uzlabot darba un privātās 
dzīves līdzsvaru un bērnu aprūpes 
pieejamību. Vajadzētu paredzēt, ka ESF+ 
mērķis ir arī stabilas un labi pielāgotas 
darba vides nodrošināšana, lai reaģētu uz 
veselības apdraudējumiem, kas saistīti ar
darbu, kā arī darba veidu maiņu un 
novecojoša darbaspēka vajadzībām.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ESF+ būtu jānodrošina atbalsts, ar 
kuru paredzēts uzlabot izglītības un 
apmācības sistēmu kvalitāti, efektivitāti un 
darba tirgus nozīmes palielināšanu, lai 
sekmētu galveno kompetenču, jo īpaši 
digitālo prasmju apguvusi, kas 
nepieciešamas ikvienam personiskajai 
izaugsmei un attīstībai, nodarbinātībai, 
sociālajai iekļautībai un aktīvam 
pilsoniskumam. ESF+ vajadzētu veicināt 
progresu izglītībā un apmācībā un pāreju 
uz darba dzīvi, atbalstīt mūžizglītību un 
piemērotību darba tirgum un veicināt 
konkurētspēju un sociālo un ekonomisko 
inovāciju, atbalstot mērogojamas un 
ilgtspējīgas iniciatīvas šajās jomās. To 
varētu panākt, izmantojot mācīšanos 
darbavietā un māceklību, profesionālo 
orientāciju mūža garumā un prasmju 
prognozēšanu, sadarbībā ar nozares 
pārstāvjiem, atjauninātiem mācību 
materiāliem, prognozēšanu un absolventu 
apzināšanu, pedagogu apmācīšanu, mācību 
rezultātu apstiprināšanu un kvalifikāciju 
atzīšanu.

(14) ESF+ būtu jānodrošina atbalsts, ar 
kuru paredzēts uzlabot izglītības un 
apmācības sistēmu kvalitāti, efektivitāti un 
darba tirgus nozīmes palielināšanu, lai 
sekmētu galveno kompetenču, jo īpaši 
digitālo prasmju apguvusi, kas 
nepieciešamas ikvienam personiskajai 
izaugsmei un attīstībai, nodarbinātībai, 
sociālajai iekļautībai un aktīvam 
pilsoniskumam. ESF+ vajadzētu veicināt 
progresu izglītībā un apmācībā un pāreju 
uz darba dzīvi, atbalstīt mūžizglītību un 
piemērotību darba tirgum un veicināt 
konkurētspēju un sociālo un ekonomisko 
inovāciju, atbalstot mērogojamas un 
ilgtspējīgas iniciatīvas šajās jomās. To 
varētu panākt, izmantojot mācīšanos 
darbavietā un māceklību, profesionālo 
orientāciju mūža garumā un prasmju 
prognozēšanu, sadarbībā ar nozares 
pārstāvjiem, atjauninātiem mācību 
materiāliem, prognozēšanu un absolventu 
apzināšanu, pedagogu apmācīšanu, mācību 
rezultātu regulāru un nepārtrauktu 
apstiprināšanu un kvalifikāciju atzīšanu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Sadarbībā ar programmu 
“Apvārsnis Eiropa” būtu jānodrošina, ka 
ESF+ var integrēt un izvērst inovatīvas 
mācību programmas, ko atbalsta minētā 
programma, lai nodrošinātu cilvēkiem 
prasmes un kompetences, kādas būs 
nepieciešamas darbiniekiem nākotnē.

(17) Sadarbībā ar programmu 
“Apvārsnis Eiropa” būtu jānodrošina, ka 
ESF+ var integrēt un izvērst inovatīvas 
mācību programmas, ko atbalsta minētā 
programma, lai nodrošinātu cilvēkiem 
prasmes un kompetences, kādas būs 
nepieciešamas viņu personiskajai 
pilnveidei, profesionālajai attīstībai un 
darbiniekiem nākotnē. Komisijai būtu 
jānodrošina sinerģija starp veselības 
sadaļu un programmu “Apvārsnis 
Eiropa”, lai panāktu labākus rezultātus 
veselības aizsardzības un slimību 
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profilakses jomā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Tās sinerģijas rezultātā, kas tika 
izveidota, pateicoties Eiropas teritoriālajai 
sadarbībai reģionālā un pārrobežu līmenī, 
tika īstenoti arī sadarbības projekti nolūkā 
uzlabot nodarbinātību, visneaizsargātāko 
iedzīvotāju grupu iekļaušanu, novērst 
demogrāfiskās problēmas, sekmēt veselību 
un izglītību ne tikai Savienībā, bet arī 
pirmspievienošanās valstīs un 
kaimiņvalstīs, kur sadarbība ar Eiropas 
sniedz pievienoto vērtību. Būtu jāapsver 
iespēja ar ESF+ uzlabot šāda veida 
projektu finansēšanu un nodrošināt 
zināšanu pārnesi starp tiem un 
likumdošanas procesu, lai uzlabotu 
Eiropas tiesisko regulējumu un veicinātu 
labas prakses apmaiņu starp Savienības 
teritorijām.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) ESF+ vajadzētu atbalstīt dalībvalstu 
centienus apkarot nabadzību, lai pārrautu 
nelabvēlīgu apstākļu mantošanu no 
paaudzes paaudzē, un sekmēt sociālo 
iekļaušanu, nodrošinot vienlīdzīgas 
iespējas visiem, apkarojot diskrimināciju 
un mazinot nevienlīdzību veselības jomā. 
Tas nozīmē arī mobilizēt virkni politikas 
pasākumu, kas paredzēti 
visnelabvēlīgākajā situācijā esošām 
personām neatkarīgi no vecuma, tostarp 

(18) ESF+ vajadzētu atbalstīt dalībvalstu 
centienus apkarot nabadzību, lai pārrautu 
nelabvēlīgu apstākļu mantošanu no 
paaudzes paaudzē, un sekmēt sociālo 
iekļaušanu, nodrošinot vienlīdzīgas 
iespējas visiem, samazinot šķēršļus, 
apkarojot diskrimināciju un mazinot 
nevienlīdzību veselības jomā. Tas arī, bet 
ne tikai nozīmē mobilizēt virkni politikas 
pasākumu, kas paredzēti 
visnelabvēlīgākajā situācijā esošām 
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bērniem, sociāli atstumtām kopienām, 
piemēram, romiem, kā arī nabadzīgajiem 
darba ņēmējiem. ESF+ būtu jāsekmē no 
darba tirgus tālu esošu cilvēku aktīva 
iekļaušana, lai nodrošinātu viņu 
sociālekonomisko integrāciju. ESF+ būtu 
arī jāizmanto, lai veicinātu savlaicīgu un 
vienlīdzīgu piekļuvi izmaksu ziņā 
pieejamiem, ilgtspējīgiem un ļoti 
kvalitatīviem pakalpojumiem, piemēram,
veselības aprūpei un ilgtermiņa aprūpei, jo 
īpaši ģimenē un kopienā balstītiem aprūpes 
pakalpojumiem. ESF+ būtu jāveicina 
sociālās aizsardzības sistēmu 
modernizācija ar mērķi jo īpaši veicināt to 
pieejamību.

personām neatkarīgi no vecuma, tostarp 
bērniem, sociāli atstumtām kopienām, 
piemēram, romiem, kā arī nabadzīgajiem 
darba ņēmējiem. ESF+ būtu jāsekmē no 
darba tirgus tālu esošu cilvēku aktīva 
iekļaušana, lai nodrošinātu viņu 
sociālekonomisko integrāciju. ESF+ būtu 
arī jāizmanto, lai veicinātu savlaicīgu un 
vienlīdzīgu piekļuvi izmaksu ziņā 
pieejamiem, ilgtspējīgiem un ļoti 
kvalitatīviem pakalpojumiem, piemēram, 
uz cilvēku vērstai veselības aprūpei, 
saistītajai aprūpei un ilgtermiņa aprūpei, jo 
īpaši ģimenē un kopienā balstītiem aprūpes 
pakalpojumiem. Tas ietver veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumus kā daļu no primārās veselības 
aprūpes pakalpojumiem. ESF+ būtu 
jāveicina sociālās aizsardzības sistēmu 
modernizācija ar mērķi jo īpaši veicināt to 
pieejamību.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Komisijai jāpalielina dalībvalstu 
un nepietiekami pārstāvēto organizāciju 
līdzdalība, pēc iespējas samazinot šķēršļus 
līdzdalībai, tostarp administratīvo slogu, 
kas saistīts ar finansējuma pieprasīšanu 
un saņemšanu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
35.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35b) Viens no galvenajiem Savienības 
mērķiem ir stiprināt veselības aizsardzības 
sistēmas, atbalstot veselības un pacientu 
aprūpes digitālo pārveidi un attīstot 
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ilgtspējīgu veselības informācijas sistēmu, 
kā arī atbalstot dalībvalstu reformas, lai 
veselības aprūpes sistēmas padarītu 
efektīvākas, pieejamākas un noturīgākas.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Ilgāk saglabājot cilvēku veselību un 
aktivitāti un dodot viņiem iespējas pašiem 
aktīvi rūpēties par savu veselību, tas 
vispārēji labvēlīgi ietekmēs viņu veselību, 
tostarp mazinās nevienlīdzību veselības 
jomā, sekmēs cilvēku dzīves kvalitāti, 
produktivitāti un konkurētspēju, bet 
vienlaikus samazinās valstu budžetiem 
radīto spiedienu. Komisija ir apņēmusies 
palīdzēt dalībvalstīm sasniegt savus 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, jo īpaši 3. 
mērķi “Nodrošināt veselīgu dzīvi un 
sekmēt labklājību ikvienam un visos 
vecumos”17.

(36) Lai izpildītu LESD 168. pantā 
noteiktās prasības, ir vajadzīgi pastāvīgi 
centieni. Ilgāk saglabājot visu cilvēku 
veselību un aktivitāti bez diskriminācijas
un dodot viņiem iespējas pašiem aktīvi 
rūpēties par savu veselību, tas vispārēji 
labvēlīgi ietekmēs viņu veselību, tostarp 
mazinās nevienlīdzību veselības jomā, 
sekmēs cilvēku dzīves kvalitāti, 
produktivitāti un konkurētspēju, bet 
vienlaikus samazinās valstu budžetiem 
radīto spiedienu. Atbalsts inovācijai, 
tostarp sociālajai inovācijai, kas ietekmē 
veselību, un tās atzīšana, palīdz risināt 
ilgtspējas problēmas veselības aprūpes 
nozarē, vienlaikus risinot arī 
demogrāfisko pārmaiņu radītās 
problēmas. Turklāt, lai panāktu 
“integrējošu izaugsmi”, ir svarīgas 
darbības, ar kurām samazina 
nevienlīdzību veselības jomā. Komisija ir 
apņēmusies palīdzēt dalībvalstīm sasniegt 
savus ilgtspējīgas attīstības mērķus, jo īpaši 
3. mērķi “Nodrošināt veselīgu dzīvi un 
sekmēt labklājību ikvienam un visos 
vecumos”17.

_________________ _________________

17 COM (2016) 739 final 17 COM (2016) 739 final

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) Saskaņā ar Pasaules Veselības 
organizācijas (PVO) definīciju “ veselība 
ir pilnīgas fiziskas, garīgas un sociālas 
labklājības stāvoklis, nevis vienkārši 
stāvoklis, kad cilvēks nejūtas slims vai 
novārdzis”. Lai uzlabotu Savienības 
iedzīvotāju veselību, ir svarīgi 
koncentrēties ne tikai uz fizisko veselību 
un sociālo labklājību. Saskaņā ar PVO 
datiem personas ar invaliditāti 40 % savas 
dzīves laika cieš arī no garīgās veselības 
problēmām. Garīgās veselības problēmas 
ir arī plaši izplatītas, ilgstošas, un tās ir 
iemesls diskriminācijai un ievērojami 
veicina nevienlīdzību veselības jomā. 
Turklāt ekonomikas krīze ietekmē tos 
faktorus, kas nosaka garīgo veselību, jo 
krīzes apstākļos mazinās aizsargfaktori un 
pastiprinās riska faktori.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Pierādījumiem un kopējām 
vērtībām un principiem Eiropas Savienības 
veselības sistēmās, kā izklāstīts Padomes 
2006. gada 2. jūnija secinājumos, būtu 
jāatbalsta lēmumu pieņemšanas procesi, 
plānojot un pārvaldot novatoriskas, 
efektīvas un noturīgas veselības 
aizsardzības sistēmas, popularizējot 
instrumentus, kas nodrošina vispārēju 
piekļuvi kvalitatīvai veselības aprūpei, kā 
arī brīvprātīgā darba labākās prakses 
ieviešanu plašākā mērogā.

(37) Pierādījumiem un kopējām 
vērtībām un principiem Eiropas Savienības 
veselības sistēmās, kā izklāstīts Padomes 
2006. gada 2. jūnija secinājumos, būtu 
jāatbalsta lēmumu pieņemšanas procesi, 
plānojot un pārvaldot novatoriskas, 
efektīvas un noturīgas veselības 
aizsardzības sistēmas, popularizējot 
instrumentus, kas nodrošina vispārēju 
piekļuvi kvalitatīvai, uz cilvēku vērstai
veselības aprūpei un saistītajai aprūpei, kā 
arī brīvprātīgā darba labākās prakses 
ieviešanu plašākā mērogā. Tas ietver 
veselības veicināšanu un slimību 
profilakses pasākumus kā daļu no 
primārās veselības aprūpes 
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pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Iepriekšējās Savienības rīcības 
programmas sabiedrības veselības 
aizsardzības jomā (2003.–2008. gads) un 
veselības aizsardzības jomā (2008.–
2013. gads un 2014.–2020. gads), kas 
pieņemtas attiecīgi ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Lēmumu 
Nr. 1786/2002/EK1a, Lēmumu 
Nr. 1350/2007/EK1b un Regulu (ES) 
Nr. 282/20141c (“iepriekšējās veselības 
programmas”), ir novērtētas pozitīvi, 
atzīstot, ka to rezultātā panākti vairāki 
svarīgi sasniegumi un uzlabojumi. ESF+ 
Veselības sadaļai būtu jābalstās uz 
iepriekšējo veselības aprūpes programmu 
sasniegumiem.

____________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. 
gada 23. septembra Lēmums Nr. 
1786/2002/EK par Kopienas rīcības 
programmas pieņemšanu sabiedrības 
veselības aizsardzības jomā (2003–2008) 
(OV L 271, 9.10.2002., 1. lpp.).

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. 
gada 23. oktobra Lēmums Nr. 
1350/2007/EK , ar ko izveido otro 
Kopienas rīcības programmu veselības 
aizsardzības jomā (2008.–2013. gadam) 
(OV L 301, 20.11.2007., 3. lpp.).

1c Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 11. marta Regula (ES) Nr. 282/2014, 
ar ko izveido trešo Savienības rīcības 
programmu veselības jomā (2014.–2020. 
gads) un atceļ Lēmumu Nr. 
1350/2007/EK (OV L 86, 21.3.2014., 1. 
lpp.).
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
37.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37b) ESF+ Veselības sadaļai vajadzētu 
būt līdzeklim, ar ko veicināt rīcību jomās, 
kurās Savienības rīcībai ir pievienotā 
vērtība, ko var apliecināt, pamatojoties uz 
tādām darbībām kā labas prakses 
apmaiņa starp dalībvalstīm un reģioniem;
atbalsts zināšanu apmaiņas vai 
savstarpējas mācīšanās tīkliem; atbalsts 
veselības aprūpes speciālistu 
kvalifikācijai; pārrobežu apdraudējumu 
novēršana, lai mazinātu to riskus un to 
radītās sekas; konkrētu ar iekšējo tirgu 
saistītu jautājumu risināšana jomās, 
kurās Savienībai ir pamatotas pilnvaras 
garantēt kvalitatīvus risinājumus 
dalībvalstīs; inovācijas potenciāla 
atklāšana veselības jomā; darbības, kuru 
rezultātā varētu izstrādāt salīdzinošās 
vērtēšanas sistēmu, lai varētu pieņemt 
apzinātus lēmumus Savienības līmenī;
efektivitātes uzlabošana, novēršot līdzekļu 
izšķērdēšanu pasākumu pārklāšanās dēļ, 
un finanšu resursu izmantošanas 
optimizācija.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai papildinātu dalībvalstu rīcību 
saskaņā ar attiecīgo stratēģiju, ESF+ 
Veselības sadaļai būtu jāpalīdz nodrošināt 
slimību profilaksi visu ikviena Savienības 
pilsoņa dzīvi un veselības veicināšanu, 
pievēršoties veselības riska faktoriem, 
piemēram, tabakas lietošanai un pasīvai 
smēķēšanai, pārmērīgai alkohola lietošanai, 

(38) Lai papildinātu dalībvalstu rīcību 
saskaņā ar attiecīgo stratēģiju, ESF+ 
Veselības sadaļai būtu jāpalīdz nodrošināt 
Savienībā dzīvojošo cilvēku slimību
profilaksi, agrīno diagnosticēšanu visa 
mūža garumā un veselības veicināšanu, 
pievēršoties veselības riska faktoriem, 
piemēram, tabakas lietošanai, smēķēšanai
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nelegālo narkotiku lietošanai un veselībai 
narkotiku nodarītā kaitējuma mazināšanai, 
neveselīgiem uztura paradumiem un 
fiziskās aktivitātes trūkumam, un sekmēt 
labvēlīgu vidi veselīgam dzīvesveidam.  
ESF+ Veselības sadaļa būtu jāintegrē 
efektīvas novēršanas modeļos, inovatīvās 
tehnoloģijās un jaunos uzņēmējdarbības 
modeļos un risinājumos, lai tādējādi 
sniegtu ieguldījumu novatoriskās, efektīvās 
un ilgtspējīgās veselības aprūpes sistēmās 
un vienkāršotu piekļuvi labākai un drošākai 
veselības aprūpei Eiropas iedzīvotājiem.

un pasīvai smēķēšanai, pārmērīgai alkohola 
lietošanai, vides veselības riska faktoriem, 
nelegālo narkotiku lietošanai un veselībai 
narkotiku nodarītā kaitējuma mazināšanai, 
aptaukošanās problēmai un neveselīgiem 
uztura paradumiem, kas ir saitīti arī ar 
nabadzību, un fiziskās aktivitātes 
trūkumam, un sekmēt labvēlīgu vidi 
veselīgam dzīvesveidam, lielāku 
sabiedrības informētību par riska 
faktoriem, labi izstrādātus sabiedrības 
veselības pasākumus nolūkā samazināt 
infekciju un novēršamu infekcijas slimību 
slogu, tostarp ar vakcināciju, un ietekmi 
uz vispārējo veselību mūža garumā. Šajā 
kontekstā īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
veselības izglītībai, jo tā palīdz indivīdiem 
un kopienām uzlabot savu veselību, vairot 
zināšanas un mainīt attieksmi. Pašreizējās 
veselības problēmas var efektīvi risināt 
tikai tad, ja Savienības līmenī tiek īstenota 
sadarbība un tiek turpinātas Savienības 
darbības veselības jomā. ESF+ Veselības 
sadaļai būtu jāatbalsta attiecīgo 
Savienības tiesību aktu ieviešana un 
informēšana par tiem, tā jāintegrē 
efektīvas novēršanas modeļos, kuri uzrunā 
visus, inovatīvās tehnoloģijās un jaunos 
uzņēmējdarbības modeļos un risinājumos, 
lai tādējādi sniegtu ieguldījumu 
novatoriskās, pieejamās, efektīvās un 
ilgtspējīgās veselības aprūpes sistēmās un 
vienkāršotu piekļuvi labākai un drošākai 
veselības aprūpei cilvēkiem, kuri dzīvo 
Savienības pilsētu vai lauku teritorijās.
Lai pilnībā izmantotu starpnozaru 
sadarbības potenciālu, uzlabotu sinerģiju 
un saskaņotību ar citām politikas jomām 
un tādējādi sasniegtu ESF+ vispārējos 
mērķus, sports un fiziskās nodarbes 
jāizmanto kā līdzeklis ESF+ darbībās, 
kuru mērķis īpaši ir veselības veicināšana 
un slimību profilakse.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Lai īstenotu pasākumus, kas 
paredzēti Veselības sadaļā, Komisijai būtu 
jāatbalsta Veselības nozares valdes 
izveide. Turklāt Komisijai būtu jāierosina 
veidi un metodes, lai ar veselību saistītas 
darbības saskaņotu ar Eiropas pusgada 
procesu, kam tagad ir kompetence ieteikt 
veselības aprūpes sistēmu (un de facto 
citu veselības sociālo faktoru) reformas, 
lai uzlabotu veselības aprūpes un sociālās 
aizsardzības pieejamību un ilgtspēju 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Vairāk nekā 80 % priekšlaicīgas 
nāves gadījumu Savienībā izraisa nelipīgas 
slimības, un efektīvai slimību profilakse 
paredz daudz un dažādus pārrobežu 
aspektus. Turklāt Eiropas Parlaments un 
Padome uzsvēra nepieciešamību līdz 
minimumam samazināt nelabvēlīgo 
ietekmi uz sabiedrības veselību, ko rada 
nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi, 
piemēram, infekcijas slimības un citi 
bioloģiskas, ķīmiskas, vidiskas vai 
nezināmas izcelsmes draudi, atbalstot 
sagatavotības un reaģēšanas spēju 
veidošanu.

(39) Vairāk nekā 80 % priekšlaicīgas 
nāves gadījumu Savienībā izraisa nelipīgas 
slimības, un efektīva slimību profilakse 
paredz daudzas un dažādas pārnozaru 
darbības un pārrobežu aspektus. Turklāt 
Eiropas Parlaments un Padome uzsvēra 
nepieciešamību līdz minimumam 
samazināt nelabvēlīgo ietekmi uz 
sabiedrības veselību, ko rada nopietni 
pārrobežu veselības apdraudējumi, 
piemēram, negaidītas un kumulatīvas 
vides emisijas un piesārņojums, infekcijas 
slimības un citi bioloģiskas, ķīmiskas, 
vidiskas vai nezināmas izcelsmes draudi, 
atbalstot sagatavotības un reaģēšanas spēju 
veidošanu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(39a) Pastāvīgi ieguldījumi inovatīvās 
un kopienu balstītās pieejās, ar kurām 
novērst pārrobežu slimības, piemēram, 
HIV/AIDS, tuberkulozes un vīrushepatīta 
epidēmijas, ir būtiski svarīgi, jo slimību 
sociālā dimensija ir galvenais faktors, kas 
ietekmē spēju šādas epidēmijas novērst 
Savienībā un kaimiņvalstīs. Vērienīgākai 
politiskajai vadībai un atbilstošiem 
tehniskajiem un finansiālajiem 
līdzekļiem, ar kuriem nodrošina 
ilgtspējīgu reģionālo reakciju cīņā pret 
HIV/AIDS, tuberkulozi un hepatītu 
Eiropā, būs būtiska nozīme, lai sasniegtu 
ilgtspējīgas attīstības mērķus šo slimību 
izskaušanai.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Lai nodrošinātu veselības sistēmu 
efektivitāti un pacientu veselību, ir būtiski 
mazināt rezistentu infekciju un veselības 
aprūpē iegūtu infekciju radīto slogu un 
garantēt iedarbīgu antimikrobiālo vielu 
pieejamību.

(40) Lai nodrošinātu veselības sistēmu 
efektivitāti un pacientu veselību, ir būtiski 
mazināt rezistentu infekciju un veselības 
aprūpē iegūtu infekciju radīto slogu un 
garantēt iedarbīgu antimikrobiālo vielu 
pieejamību, vienlaikus arī samazinot to 
lietošanu, lai palīdzētu novērst 
antimikrobiālo vielu rezistenci.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Ņemot vērā dažu ESF+ Veselības 
sadaļā ietverto mērķu īpašo raksturu un tajā 
paredzēto darbību veidu, attiecīgās 
dalībvalstu kompetentās iestādes ir 
vispiemērotākās attiecīgo pasākumu 
īstenošanai. Šīs iestādes, ko norīkojušas 
dalībvalstis, būtu jāuzskata par norādītiem 

(42) Ņemot vērā dažu ESF+ Veselības 
sadaļā ietverto mērķu īpašo raksturu un tajā
paredzēto darbību veidu, attiecīgās 
dalībvalstu kompetentās iestādes ir 
vispiemērotākās attiecīgo pasākumu 
īstenošanai ar aktīvas pilsoniskās 
sabiedrības atbalstu. Šīs iestādes, ko 
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labuma guvējiem [jaunās Finanšu regulas] 
195. panta nozīmē un dotācijas šādām 
iestādēm būtu jāpiešķir, iepriekš 
nepublicējot uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus.

norīkojušas dalībvalstis, kā arī attiecīgās 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas būtu 
jāuzskata par norādītiem labuma guvējiem 
[jaunās Finanšu regulas] 195. panta nozīmē 
un dotācijas šādām iestādēm būtu jāpiešķir, 
iepriekš nepublicējot uzaicinājumus 
iesniegt priekšlikumus.

Pamatojums

Ziņojumā būtu jāparedz, ka pilsoniskā sabiedrība tiek pietiekami iesaistīta dalībvalstu 
kompetento iestāžu atbalstīšanā. To iesaistīšana ir būtiska, lai sasniegtu priekšlikuma mērķus.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Lai uzlabotu programmas 
efektivitāti nepilnību un neatbilstību 
uzraudzības jomā, Komisijai būtu jāievieš 
un jāizmanto programmatiski un 
darbībām atbilstoši rādītāji, lai 
nodrošinātu programmas mērķu 
sasniegšanu.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
42.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42b) ESF+ programmai būtu jānovērš 
esošie šķēršļi pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalībai, piemēram, atvieglojot 
pieteikšanās procedūras, vienkāršojot 
finanšu kritērijus, dažos gadījumos atceļot 
līdzfinansējuma procentuālo daļu, kā arī 
palielinot pacientu, viņu organizāciju un 
citu ieinteresēto personu iesaistīšanās 
spēju, nodrošinot apmācību un izglītību.
Programmas mērķis ir arī nodrošināt tādu 
pilsoniskās sabiedrības tīklu un 
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organizāciju darbību Eiropas līmenī, kas 
palīdz sasniegt tās mērķus, tostarp 
Savienības līmeņa organizācijās.

Pamatojums

“Pilsoniskajai sabiedrībai ir galvenā loma sabiedrības labklājības nodrošināšanā. Tā sniedz 
unikālu pievienoto vērtību, dodot cilvēkiem līdzdalības iespējas, un tās trūkums rada 
veselības pasliktināšanos.” (Greer, S., Wismar, M., Pastorino, G. un Kosinska, M. (2017), 
Civil society and health. [Pilsoniskā sabiedrība un veselība]).

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
42.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42c) ESF+ Veselības sadaļas 
īstenošanai būtu jānorit tā, lai tiktu 
ievēroti dalībvalstu pienākumi attiecībā uz 
savas veselības politikas noteikšanu un 
veselības aprūpes pakalpojumu un 
medicīniskās aprūpes organizēšanu un 
sniegšanu. Ievērojot Līgumā noteiktos 
pienākumus un dalībvalstu kā galvenā 
partnera Savienības lēmumu pieņemšanas 
procesā lomu, būtu jāiesaista vietējā 
līmeņa kompetentās iestādes, lai 
nodrošinātu Savienības veselības politikas 
nostādņu efektīvu un ilgstošu ietekmi, tās 
integrējot vietējā līmeņa sociālajā politikā.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) ES veselības aizsardzības tiesību 
aktiem ir tūlītēja ietekme uz iedzīvotāju 
dzīvi, veselības sistēmu efektivitāti un 
noturību un labu iekšējā tirgus darbību. 
Zāļu un medicīnisko tehnoloģiju (zāļu, 
medicīnisko ierīču un cilvēkcilmes vielu) 

(44) ES veselības aizsardzības tiesību 
aktiem ir tūlītēja ietekme uz iedzīvotāju 
dzīvi, veselības sistēmu efektivitāti un 
noturību un labu iekšējā tirgus darbību. 
Zāļu un medicīnisko tehnoloģiju (zāļu, 
medicīnisko ierīču un cilvēkcilmes vielu) 
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tiesiskajam regulējumam, kā arī tabakas 
jomas tiesību aktiem, pacientu tiesībām 
pārrobežu veselības aprūpē un nopietniem 
pārrobežu veselības apdraudējumiem ir 
būtiska nozīmeveselības aizsardzībā ES. 
Regulai, kā arī tās īstenošanai un izpildei 
jāiet kopsolī ar inovācijām un pētniecības 
sasniegumiem un sociālajām pārmaiņām 
šajā jomā, vienlaikus nodrošinot veselības 
aizsardzības mērķu izpildi. Tādēļ ir 
nepārtraukti jāattīstīta pierādījumu bāze, 
kas vajadzīga šāda zinātniska rakstura 
tiesību aktu īstenošanai.

tiesiskajam regulējumam, kā arī tabakas 
jomas tiesību aktiem, pacientu tiesībām 
pārrobežu veselības aprūpē un nopietniem 
pārrobežu veselības apdraudējumiem ir 
būtiska nozīme veselības aizsardzībā ES. 
Turklāt daudziem citiem Savienības 
tiesību aktiem ir būtiska ietekme uz 
veselību, piemēram, tiem, kas attiecas uz 
pārtiku un pārtikas marķēšanu, gaisa 
piesārņojumu, endokrīnajiem 
disruptoriem un pesticīdiem. Dažos 
gadījumos vides riska faktoru kumulatīvā 
ietekme netiek skaidri izprasta, kas var 
radīt nepieņemamu risku iedzīvotāju 
veselībai.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) Regulai ar ietekmi uz veselības 
jomu, kā arī tās īstenošanai un izpildei 
būtu jāiet kopsolī ar inovācijas un 
pētniecības sasniegumiem un sociālajām 
pārmaiņām šajā jomā, vienlaikus 
nodrošinot piesardzības principa 
ievērošanu, kā to paredz līgumi. Tādēļ ir 
nepieciešams pastāvīgi attīstīt pierādījumu 
bāzi, kas nepieciešama šādu zinātniska 
rakstura tiesību aktu īstenošanai, un būtu 
jāgarantē visaugstākais pārredzamības 
līmeni, lai nodrošinātu neatkarīgas 
pārbaudes iespējas nolūkā atgūt 
sabiedrības uzticību Savienības procesiem 
un tāpēc, ka šādu pierādījumu kopīga 
izmantošana pēc būtības ir sabiedrības 
interesēs.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
44.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44b) Ar veselības aprūpi saistītās 
problēmas nevar atrisināt tikai veselības 
aprūpes nozare viena pati, jo veselību 
nosaka vairāki ar nozari nesaistīti faktori.
Tādējādi, kā noteikts Māstrihtas un 
Amsterdamas līgumos, veselības aspekts ir 
svarīgs visās politikas jomās, lai Savienība 
spētu risināt turpmākos uzdevumus.
Tomēr viena no lielākajām problēmām, ar 
ko pašreiz saskaras Eiropas veselības 
nozare, ir likt citām nozarēm apzināties 
savu lēmumu ietekmi uz veselību un 
integrēt veselības aspektu savā politikā.
Svarīgs progress veselības aizsardzības 
jomā līdz šim ir panākts ar politikas 
pasākumiem tādās jomās kā izglītība, 
satiksme, uzturs, lauksaimniecība, 
darbaspēks vai plānošana. Piemēram, 
būtiski uzlabojumi sirds veselības jomā ir 
konstatēti, pateicoties izmaiņām politikā 
un noteikumos attiecībā uz pārtikas 
kvalitāti, lielāku fizisko aktivitāti un 
smēķēšanas samazināšanu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Lai grozītu dažus nebūtiskus šīs 
regulas elementus, pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, kas groza un papildina 
pielikumus par rādītājiem, saskaņā ar 290. 
pantu Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību būtu jādeleģē Komisijai. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī, un lai tās notiktu 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 

(52) Lai grozītu dažus nebūtiskus šīs 
regulas elementus, pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus, kas groza un papildina 
pielikumus par rādītājiem, saskaņā ar 290. 
pantu Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību būtu jādeleģē Komisijai. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ar attiecīgajiem ekspertiem un 
profesionālā regulējuma iestādēm, un lai 
tās notiktu saskaņā ar principiem, kas 
noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas 
procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, 
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vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaicīgi ar 
dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 
kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESF+ mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm 
panākt augstu nodarbinātības līmeni, 
taisnīgu sociālo aizsardzību un prasmīgu 
un izturīgu darbaspēku, kas sagatavots 
darba pasaulei nākotnē atbilstoši 
principiem, kas izklāstīti Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā, kuru 2017. gada 
17. novembrī izsludināja Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija.

ESF+ mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm 
panākt augstu nodarbinātības līmeni, 
taisnīgu sociālo aizsardzību un prasmīgu 
un izturīgu darbaspēku, kas sagatavots 
darba pasaulei nākotnē atbilstoši 
principiem, kas izklāstīti Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā, kuru 2017. gada 
17. novembrī izsludināja Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija. ESF + 
mērķis ir arī palīdzēt sasniegt ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķus un pildīt 
saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ESF+ atbalsta, papildina un sniedz 
pievienoto vērtību dalībvalstu 
rīcībpolitikām, ar kurām paredzēts 
nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, darba 
tirgus pieejamību, taisnīgus darba 
nosacījumus, sociālo aizsardzību, sociālo 
iekļautību un augstu sabiedrības veselības 
aizsardzības līmeni.

ESF+ atbalsta, papildina un sniedz 
pievienoto vērtību dalībvalstu 
rīcībpolitikām, ar kurām paredzēts 
nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, darba 
tirgus pieejamību, taisnīgus darba 
nosacījumus, sociālo aizsardzību, 
nabadzības apkarošanu, sociālo iekļautību 
un augstu sabiedrības veselības 
aizsardzības līmeni.
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ix apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ix) uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu 
piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un 
cenu ziņā pieejamiem pakalpojumiem,
modernizēt sociālās aizsardzības sistēmas, 
tostarp veicināt sociālās aizsardzības 
pieejamību, uzlabot veselības aprūpes 
sistēmu un ilgtermiņa aprūpes 
pakalpojumu pieejamību, rezultativitāti un 
noturību;

ix) Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu 
piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un 
cenu ziņā pieejamiem, uz cilvēku vērstiem 
veselības aprūpes un saistītās aprūpes
pakalpojumiem (tostarp veselības 
veicināšanu un slimību profilaksi);
modernizēt sociālās aizsardzības sistēmas, 
tostarp veicināt sociālās aizsardzības 
pieejamību, uzlabot veselības aprūpes 
sistēmu un ilgtermiņa aprūpes 
pakalpojumu pieejamību, rezultativitāti un 
noturību;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ixa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ixa) sekmēt slimību profilaksi un 
agrīno diagnosticēšanu, kā arī veselības 
veicināšanu visa mūža garumā;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – x apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

x) veicināt nabadzības vai sociālās 
atstumtības riskam pakļauto personu, arī 
vistrūcīgāko personu un bērnu, sociālo 
integrāciju;

x) veicināt nabadzības vai sociālās 
atstumtības riskam pakļauto personu, arī 
vistrūcīgāko personu un bērnu, sociālo 
integrāciju, tostarp ņemot vērā tādu 
inovatīvu pasākumu izmantošanu kā 
sociālā integrācija ar sporta un fizisko 
aktivitāšu palīdzību;
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. viedāku Eiropu, attīstot prasmes 
pārdomātai specializācijai un svarīgām 
pamattehnoloģijām, rūpniecisko 
pārkārtošanos, nozaru sadarbību prasmju 
un uzņēmējdarbības jomā, pētnieku 
apmācību, tīklošanas darbības un 
partnerības starp augstākās izglītības 
iestādēm, profesionālās izglītības un 
apmācības iestādēm, pētniecības un 
tehnoloģiju centriem, uzņēmumiem un 
kopām, kā arī atbalstu mikrouzņēmumiem, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem un 
sociālajai ekonomikai;

1. viedāku Eiropu, attīstot prasmes 
pārdomātai specializācijai un svarīgām 
pamattehnoloģijām, rūpniecisko 
pārkārtošanos, nozaru sadarbību prasmju 
un uzņēmējdarbības jomā, pētnieku 
apmācību, tīklošanas darbības un 
partnerības starp augstākās izglītības 
iestādēm, profesionālās izglītības un 
apmācības iestādēm, pētniecības un 
tehnoloģiju centriem, medicīnas un 
veselības aprūpes centriem, uzņēmumiem 
un kopām, kā arī atbalstu 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem un sociālajai ekonomikai;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. zaļāku mazoglekļa ekonomiku, kas 
sasniedzama, uzlabojot izglītības un 
apmācības sistēmas, kādas nepieciešamas 
prasmju un kvalifikāciju pielāgošanai, 
darbaspēka kvalifikācijas celšanai, un 
izveidojot jaunas darba vietas nozarēs, kas 
saistītas ar vidi, klimatu, enerģētiku un 
bioekonomiku.

2. zaļāku mazoglekļa ekonomiku, kas 
sasniedzama, uzlabojot izglītības un 
apmācības sistēmas, kādas nepieciešamas 
prasmju un kvalifikāciju pielāgošanai, 
palielinot iedzīvotāju informētību par 
ilgtspējīgu attīstību un dzīves stilu, visu 
personu, tostarp darbaspēka, kvalifikācijas 
celšanai un izveidojot jaunas kvalitatīvas
darba vietas nozarēs, kas saistītas ar vidi, 
klimatu, enerģētiku, aprites ekonomiku un 
bioekonomiku.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Veselības sadaļā ESF+ atbalsta
veselības veicināšanu un slimību 
profilaksi, sekmē veselības sistēmu 
lietderību, pieejamību un noturību, padara 
drošāku veselības aprūpi, mazina veselības 
nozarē valdošo nevienlīdzību, aizsargā 
pilsoņus pret pārrobežu veselības 
apdraudējumiem un atbalsta ES veselības 
jomas tiesību aktus.

3. Veselības sadaļā ESF+ veicina 
cilvēku veselības aizsardzības augstu 
līmeņu un slimību profilaksi, tostarp 
veicinot fiziskās aktivitātes un veselības 
izglītību, sekmē veselības sistēmu 
lietderību, pieejamību un noturību, padara 
drošāku veselības aprūpi, mazina veselības 
nozarē valdošo nevienlīdzību, palielina 
jaundzimušo dzīves ilgumu, aizsargā 
pilsoņus pret pārrobežu veselības 
apdraudējumiem un stiprina un atbalsta ES 
tiesību aktus veselības jomā, tostarp vides 
veselības jomā, un veicina pieeju 
“veselības aizsardzības jautājumi visās 
politikas jomās”. Savienības veselības 
politikas pamatā vajadzētu būtu 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), lai 
nodrošinātu, ka Savienība un dalībvalstis 
sasniedz IAM Nr. 3 (nodrošināt veselīgu 
dzīvi un sekmēt labklājību visu vecumu 
iedzīvotājiem).

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējais ESF+ īstenošanai 
atvēlētais finansējums laikposmā no 2021. 
līdz 2027. gadam ir 101 174 000 000 EUR 
pašreizējās cenās.

1. Kopējais ESF+ īstenošanai 
atvēlētais finansējums laikposmā no 2021. 
līdz 2027. gadam ir 120 457 000 000 EUR 
faktiskajās cenās.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nodarbinātības un sociālās 3. Nodarbinātības un sociālās 
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inovācijas sadaļai un Veselības sadaļai 
laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam 
atvēlētais finansējums ir 1 174 000 000 
EUR pašreizējās cenās.

inovācijas sadaļai un Veselības sadaļai 
laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam 
atvēlētais finansējums ir 1 234 000 000 
EUR faktiskajās cenās.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 413 000 000 EUR – Veselības 
sadaļas īstenošanai.

(b) 473 000 000 EUR (0,36 % no 
DEF 2021.–2027. gadam) – Veselības 
sadaļas īstenošanai.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas programmas, ko īsteno ESF+ 
sadaļā, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, un darbības, kas tiek atbalstītas 
Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
sadaļā un Veselības sadaļā, nodrošina 
vīriešu un sieviešu līdztiesību visā to 
sagatavošanas, īstenošanas, uzraudzīšanas 
un izvērtēšanas laikā. Turklāt tās veicina 
vienlīdzīgas iespējas visiem un nepieļauj 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ visā to 
sagatavošanas, īstenošanas, uzraudzīšanas 
un izvērtēšanas laikā.

1. Visas programmas, ko īsteno ESF+
sadaļā, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, un darbības, kas tiek atbalstītas 
Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
sadaļā un Veselības sadaļā, nodrošina 
vīriešu un sieviešu līdztiesību visā to 
sagatavošanas, īstenošanas, uzraudzīšanas 
un izvērtēšanas laikā. Turklāt tās veicina 
vienlīdzīgas iespējas visiem, tostarp darba 
tirgus pieejamību personām ar 
invaliditāti, un nepieļauj diskrimināciju 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes vai 
veselības stāvokļa, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ visā to 
sagatavošanas, īstenošanas, uzraudzīšanas 
un izvērtēšanas laikā.

Pamatojums

Ir pieejami skaidri pētījumu un pacientu organizāciju pierādījumi par to, ka pacienti Eiropas 
Savienībā saskaras ar dažādiem diskriminācijas veidiem viņu veselības stāvokļa un/vai citu 
iemeslu dēļ. Eiropas Savienības nediskriminācijas tiesību akti ne vienmēr aizsargā pacientus 
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— tas ir atkarīgs no diskriminācijas veida un dalībvalsts, kurā šāda diskriminācija notiek. Ir
svarīgi, lai jaunajos tiesību aktos šāda diskriminācija tiktu skaidri aizliegta.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ESF+ finanšu līdzekļus, ko 
īsteno, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, galvenokārt atvēl intervences 
pasākumiem, kas palīdzēs risināt 
problēmas, kuras noteiktas to dalībvalstu 
reformu programmās, Eiropas pusgadā un 
attiecīgajos konkrētai valstij paredzētajos 
ieteikumus, kas pieņemti saskaņā ar LESD 
121. panta 2. punktu un 148. panta 4. 
punktu, un tās ņem vērā Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā noteiktās tiesības un 
principus.

Dalībvalstis ESF+ finanšu līdzekļus, ko 
īsteno, ievērojot dalītās pārvaldības 
principu, galvenokārt atvēlē intervences 
pasākumiem, kas palīdzēs risināt 
problēmas, kuras noteiktas to dalībvalstu 
reformu programmās, Eiropas pusgadā un 
attiecīgajos konkrētai valstij paredzētajos 
ieteikumos, kuri pieņemti saskaņā ar 
LESD 121. panta 2. punktu un 148. panta 
4. punktu, kas ņem vērā Eiropas sociālo 
tiesību pīlārā noteiktās tiesības un 
principus un pilnībā ievēro Parīzes 
nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķus.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai uzraudzītu, kā noris īstenošana, 
programmās, kuras saņem vispārējo 
atbalstu no dalīti pārvaldītās ESF+ sadaļas, 
izmanto kopējos izlaides rādītājus un 
kopējos rezultātu rādītājus, kā izklāstīts šīs 
regulas I pielikumā. Programmās var 
izmantot arī programmu īpašos rādītājus.

1. Lai uzraudzītu, kā noris īstenošana, 
programmās, kuras saņem vispārējo 
atbalstu no dalīti pārvaldītās ESF+ sadaļas, 
izmanto kopējos izlaides rādītājus un 
kopējos rezultātu rādītājus, kā izklāstīts šīs 
regulas I pielikumā. Programmās var 
izmantot arī programmu īpašos rādītājus
un darbībām atbilstošos rādītājus.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – –a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) atbalstīt Savienības sabiedrības 
veselības stratēģiju, kuras mērķis ir:

i) atbalsts dalībvalstīm to centienos 
aizsargāt un uzlabot sabiedrības veselību;

ii) pilnveidot Savienības misiju 
veselības jomā saskaņā ar LESD 
168. pantu, kas paredz, ka, nosakot un 
īstenojot visu Savienības politiku un 
darbības, tiek nodrošināts augsts cilvēku 
veselības aizsardzības līmenis.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) stiprināt gatavību krīzes situācijām, 
šādu situāciju pārvaldību un reaģētspēju 
Savienībā, lai aizsargātu pilsoņus pret
pārrobežu veselības apdraudējumiem:

a) stiprināt gatavību krīzes situācijām, 
šādu situāciju pārvaldību un reaģētspēju 
Savienībā, lai novērstu pārrobežu veselības 
apdraudējumus:

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) labi izstrādāt sabiedrības veselības 
intervences pasākumus, lai mazinātu 
infekciju un novēršanu infekcijas slimību 
slogu un ietekmi;

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ivb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivb) atbalstīt tādu prasmju un 
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instrumentu pilnveidošanu, kas saistīti ar 
efektīvu paziņošanu par riskiem,

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ieguldīt veselības veicināšanā un 
slimību profilaksē, 

i) ieguldīt veselības veicināšanā un 
slimību profilaksē, tostarp izmantojot 
veselībpratību un izglītības programmas, 
kā arī veicinot fiziskās aktivitātes,

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) ieguldīt agrīnā diagnostikā un 
skrīningā,

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) atbalstīt veselības un aprūpes 
digitālo pārveidi,

ii) atbalstīt veselības un aprūpes 
digitālo pārveidi tā, lai apmierinātu 
pacientu un iedzīvotāju vajadzības un 
bažas, jo īpaši veidojot saikni ar 
programmām, kas atbalsta plašsaziņas 
līdzekļu lietotprasmi un digitālās prasmes,

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iia punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) veicināt digitālos sabiedriskos 
pakalpojumus tādās jomās kā veselība,

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iib) pastiprināt veselības informācijas 
drošību un kvalitāti,

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) atbalstīt ilgtspējīgas Savienības 
veselības informācijas sistēmas izveidi,

ii) atbalstīt ilgtspējīgas, pārredzamas 
un pieejamas Savienības veselības 
informācijas sistēmas izstrādi, vienlaikus 
nodrošinot privāto datu aizsardzību.

(COM priekšlikumā 26. panta b) punktā minēto punktu numerācija nav pareiza, ir divi 
(ii) punkti)

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) atbalstīt dalībvalstis tādu zināšanu 
pārnesē, kas ir noderīgas nacionālajos 
reformu procesos, lai izveidotu 
efektīvākas, pieejamākas un noturīgākas
veselības sistēmas un uzlabotu veselības 
veicināšanu un slimību profilaksi, jo īpaši 

iii) atbalstīt dalībvalstis tādu zināšanu 
pārnesē un sniegt palīdzību to ieviešanā, 
kas ir noderīgas nacionālajos reformu 
procesos, lai izveidotu efektīvākas, 
pieejamākas, noturīgākās, 
nediskriminējošākas, iekļaujošākas un 
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pievēršot uzmanību Eiropas pusgadā 
apzinātajām problēmām,

taisnīgākas veselības sistēmas, tā novēršot 
sociālo nevienlīdzību, un uzlabotu 
veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 
jo īpaši pievēršot uzmanību Eiropas 
pusgadā apzinātajām problēmām. Tas 
attiecas arī uz atbalstu augstas kvalitātes 
valsts reģistriem, kas arī sniedz 
salīdzināmus datus,

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iva punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) atbalstīt pāreju uz aprūpi, kas 
vērsta uz cilvēku, veselības un sociālo 
pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā un uz 
sabiedrību balstītu integrēto aprūpi, jo 
īpaši veicinot organizatoriskus modeļus, 
kuru pamatā ir starpnozaru darbs 
komandā un daudzpusēju tīklu veidošana,

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ivb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivb) nodrošināt visu attiecīgo 
ieinteresēto personu iesaistīšanos iepriekš 
minētajos pasākumos attiecīgi Savienības 
un/vai valsts līmenī,

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ivc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ivc) izstrādāt un īstenot instrumentus 
un stratēģijas, lai nepieļautu un novērstu 
nevienlīdzību veselības jomā un veicinātu 
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sociālo iekļaušanu, iedzīvotāju iespēju 
palielināšanu un sabiedrības līdzdalību;

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) atbalstīt zāļu un medicīnas ierīču 
tiesību aktu īstenošanu,

i) atbalstīt tiesību aktu par zālēm, 
piekļuvi šādiem produktiem visā 
Savienībā un medicīnas ierīcēm,
īstenošanu,

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) atbalstīt Komisijas Patērētāju 
drošības zinātnisko komiteju un Veselības, 
vides un potenciālo risku zinātnisko 
komiteju;

vi) atbalstīt pieejas “veselības 
aizsardzības jautājumi visās politikas 
jomās” izstrādi un izveidot procesus, ar 
kuriem ietekmi uz veselību var apsvērt un 
ņemt vērā visās politikas jomās;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) atbalstīt citu Savienības tiesību 
aktu un politikas nostādņu ar ietekmi uz 
veselību uzraudzību, īstenošanu un 
nostiprināšanu, lai palīdzētu nodrošināt 
augstu cilvēku veselības aizsardzības 
līmeni, tostarp, bet ne tikai, saistībā ar:

i) gaisa piesārņojumu,

ii) endokrīnajiem disruptoriem un 
citām ķīmiskajām vielām ar kaitīgām 
īpašībām,
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iii) pesticīdu atliekām pārtikā, ūdenī 
un gaisā,

iv) pārtikas un pārtikas produktu 
marķēšanu, tostarp attiecībā uz trans-
taukskābēm, alkohola etiķetēšanu, 
piedevām un materiāliem, kas nonāk 
saskarē ar pārtiku.

Pamatojums

Loģisks papildinājums LESD 168. panta noteikumiem, kas paredz, ka, nosakot un īstenojot 
visu Savienības politiku un darbības, tiek nodrošināts augsts cilvēku veselības aizsardzības 
līmenis, ir vajadzība stiprināt un ieviest Savienības tiesību aktus ar ietekmi uz veselības 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) intensīvāk izvērst sadarbību 
veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanā, 
izstrādājot jaunus saskaņotus noteikumus,

ii) intensīvāk izvērst sadarbību un 
spēju veidošanu veselības aprūpes 
tehnoloģiju novērtēšanā, izstrādājot jaunus 
saskaņotus noteikumus,

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) atbalstīt programmu un 
paraugprakses īstenošanu seksuālās un 
reproduktīvās veselības izglītības jomā un 
kampaņu veidošanu jauniešiem,

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – iiib punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiib) atbalstīt Eiropas līmeņa 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas 
nodarbojas ar veselības un ar veselību 
saistītiem jautājumiem,

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – iiic punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiic) atbalstīt Veselības nozares valdes 
izveidi, lai īstenotu Veselības sadaļas 
pasākumus,

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz finansējumu var pretendēt 
vienīgi darbības, ar kurām īsteno 3. un 26. 
pantā minētos mērķus.

1. Uz finansējumu var pretendēt 
vienīgi ar veselību jomu saistītas darbības, 
ar kurām īsteno 3., 4. un 26. pantā minētos 
mērķus.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) darbības, kas paredzētas, lai 
uzraudzītu vides riska faktoru kumulatīvo 
ietekmi uz veselību, tostarp tādu faktoru 
ietekmi uz veselību, kas rodas no 
piesārņotājiem pārtikā, ūdenī, gaisā un 
citos avotos,

Grozījums Nr. 68



PE627.836v02-00 36/43 AD\1168515LV.docx

LV

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) darbības Savienības tiesību aktu, 
piemēram, farmakovigilances un līdzīgu 
tiesību aktu, ietekmes uz veselību 
uzraudzībai,

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Analītisko darbību rezultāti pēc to 
pabeigšanas tiek darīti publiski pieejami.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pārrobežu sadarbību un partnerības, 
arī pārrobežu reģionos,

i) pārrobežu sadarbību un partnerības, 
arī pārrobežu reģionos, tostarp saistībā ar 
gaisa piesārņojumu un citu pārrobežu 
vides piesārņojumu;

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) tādas paraugprakses nodošanu, 
pielāgošanu un izvēršanu starp 
dalībvalstīm, kurai ir Savienības līmeņa 
pievienotā vērtība,

i) tādas paraugprakses apmaiņu, 
nodošanu, pielāgošanu un izvēršanu starp 
dalībvalstīm, kurai ir Savienības līmeņa 
pievienotā vērtība,

Grozījums Nr. 72
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Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) ES līmeņa tīkliem saistībā ar 26. 
pantā minētajām jomām,

ii) ES līmeņa tīkliem, kas saistīti ar 
26. pantā minētajām jomām, pastāvīgi un 
ilgtspējīgi nodrošinot aktīvas pilsoniskās 
sabiedrības klātbūtni Eiropas līmenī;

Pamatojums

Nevalstiskās organizācijas, kas veido Eiropas mēroga iedzīvotāju tīklus, ir svarīgi vietējā 
līmeņa Eiropas projektu atbalstītāji, tādējādi stiprinot saikni starp ES un pilsonisko 
sabiedrību un starp dažādām Eiropas pilsoniskās sabiedrības grupām. Šīs Eiropas NVO ir 
unikāla Eiropas vērtība, kas būtu jāatzīst. ES budžets palīdz veidot pilsonisko sabiedrību visā 
Eiropā un Eiropas Savienībā veicina plaukstošu pilsonisko sabiedrību.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) nacionālajiem kontaktpunktiem, 
kuros pieejamas konsultācijas, informācija 
un palīdzība saistībā ar programmas 
īstenošanu,

iv) reģionālajiem, pašvaldību un 
nacionālajiem kontaktpunktiem, kuros 
pieejamas konsultācijas, informācija un 
palīdzība saistībā ar programmas 
īstenošanu,

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija apspriežas ar dalībvalstu 
veselības iestādēm Vadības grupā 
jautājumos par veselības veicināšanu un 
slimību profilaksi un neinfekciozo slimību
pārvaldību vai citās attiecīgās Komisijas 
ekspertu grupās vai līdzīgās struktūrās par 
Veselības sadaļā noteiktajiem darba 
plāniem, tās prioritātēm, stratēģisko 
orientāciju un tās īstenošanu, kā arī par 

Komisija apspriežas ar dalībvalstu 
veselības iestādēm Vadības grupā 
jautājumos par veselības veicināšanu un 
slimību profilaksi un neinfekciozo slimību 
pārvaldību vai citās attiecīgās Komisijas 
ekspertu grupās vai līdzīgās struktūrās, 
piemēra, veselības nozares 
profesionālajās struktūrās, par Veselības 
sadaļā noteiktajiem ikgadējiem darba 
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citos politikas virzienos paredzēto 
veselības politikas perspektīvu un atbalsta 
mehānismiem, tādējādi uzlabojot to 
vispārējo koordināciju un pievienoto 
vērtību.

plāniem, tās prioritātēm, stratēģisko 
orientāciju un tās īstenošanu, kā arī par 
citos politikas virzienos paredzēto 
veselības politikas perspektīvu un atbalsta 
mehānismiem, tādējādi uzlabojot to 
vispārējo koordināciju un pievienoto 
vērtību. Stingra politiskā vadība un 
pienācīga pārvaldības struktūra veselības 
jomā nodrošinās, ka veselības aizsardzība 
un veicināšana tiek garantēta visos 
Komisijas dokumentu portfeļos saskaņā 
ar LESD 168. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a pants

Veselības nozares valde

1. Komisija izveido Veselības nozares 
valdi (Valde), lai īstenotu Veselības 
sadaļas pasākumus.

2. Valde galveno uzmanību pievērš 
sinerģijas veidošanai starp Veselības 
sadaļu un citām programmām, kurās ir 
integrēta veselības dimensija, koordinējot 
un sadarbojoties, veicinot pacientu un 
sabiedrības iesaisti un sniedzot 
zinātniskas konsultācijas un ieteikumus.
Minētās darbības nodrošina uz vērtību 
orientētas veselības aizsardzības darbības, 
ilgtspēju, labākus veselības aizsardzības 
risinājumus, veicina piekļuvi un samazina 
nevienlīdzību veselības jomā.

3. Valde nodrošina visaptverošu 
stratēģiju un vadību, izstrādājot darba 
plānus saskaņā ar Veselības sadaļu.

4. Valde ir neatkarīga ieinteresēto 
personu grupa, kuru veido attiecīgo 
nozaru pārstāvji, kas darbojas sabiedrības 
veselības, labklājības un sociālās 
aizsardzības jomā, piedaloties arī reģionu 
un vietējo veselības aizsardzības iestāžu, 
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pacientu un iedzīvotājiem pārstāvjiem.

5. Valde sastāv no 15 līdz 20 augsta 
līmeņa pārstāvjiem, kas izraudzīti no 
visām 4. punktā minētajām disciplīnām 
un darbībām. Valdes locekļus ieceļ 
Komisija pēc atklāta kandidātu 
nominācijas vai intereses paušanas 
uzaicinājuma vai abiem kopā.

6. Valdei ir priekšsēdētājs, ko 
Komisija ieceļ no tās locekļu vidus.

7. Valde:

i. pēc Komisijas priekšlikuma sniedz 
ieguldījumu Veselības sadaļas gada darba 
plānos;

ii. izstrādā plānu, kā veidot 
koordināciju un sadarbību starp Veselības 
sadaļu un citām programmām, kurās ir 
integrēta veselības dimensija.

Ar plānu sekmē visu esošo, veselības 
nozarei piemēroto finanšu mehānismu 
redzamību un koordinēšanu un palīdz 
veidot koordināciju un sadarbību.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
29.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.b pants

Starptautiskā sadarbība

Komisija nolūkā īstenot Veselības sadaļu 
attīsta sadarbību ar attiecīgām 
starptautiskajām organizācijām, 
piemēram, Apvienoto Nāciju Organizāciju 
un tās specializētajām aģentūrām, jo īpaši 
Pasaules Veselības organizāciju (PVO), 
kā arī ar Eiropas Padomi un 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizāciju (ESAO), lai maksimāli 
palielinātu Savienības un starptautisko 
pasākumu efektivitāti un lietderību.
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Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiek noteikti rādītāji, kas ļauj sekot 
tam, kā minētās sadaļas tiek īstenotas, lai 
sasniegtu 4. pantā izklāstītos konkrētos 
mērķus un 23. un 26. pantā izklāstītos 
darbības mērķus.

1. Tiek noteikti rādītāji, tostarp 
programmatiski un darbībām atbilstoši 
rādītāji, kas ļauj sekot tam, kā minētās 
sadaļas tiek īstenotas, lai sasniegtu 4. pantā 
izklāstītos konkrētos mērķus un 23. un 26. 
pantā izklāstītos darbības mērķus.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Veselības aprūpes tehnoloģijām 
veikto kopīgo klīnisko novērtējumu skaits

2. To atbalsta saņēmēju 
(profesionāļu, iedzīvotāju, pacientu)
skaits, kurus ietekmējuši programmas 
rezultāti 

Pamatojums

Ņemot vērā veselības sadaļas īpatnības un plašo projektu loku, iesakām iekļaut citus 
rādītājus, piemēram, to atbalsta saņēmēju (profesionāļu, iedzīvotāju, pacientu) skaitu, kurus 
ietekmējuši programmas rezultāti.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
III pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nodotās paraugprakses gadījumu
skaits

3. Ar veselības nozares tehnoloģijām 
veikto kopīgo klīnisko novērtējumu skaits

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līmenis, kas raksturo programmas 
rezultātu izmantošanu valstu veselības 
politikā, ko nosaka ar sākotnējo un beigu 
stāvokli raksturojošas anketu palīdzību

4. Nodotās paraugprakses gadījumu 
skaits

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Programmas rezultātu 
izmantošanas pakāpe reģionālajās un 
valsts veselības politikas nostādnēs vai 
instrumentos, ko mēra ar validētām 
metodēm
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