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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2018 m. gegužės 30 d. Komisija pristatė pasiūlymą dėl reglamento dėl „Europos socialinio 
fondo +“ (ESF+), pagal kurį sujungiami šių fondų ir programų aprėptis ir ištekliai: Europos 
socialinio fondo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos; Europos pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondo; Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos ir Sveikatos 
programos. Taigi buvusi Sveikatos programa dabar yra ESF+ sveikatos dalis.

Nors nuomonės referentas palankiai vertina tai, kad stiprinamas Sąjungos socialinis aspektas 
taikant lankstų mechanizmą ir kad reikia toliau paprastinti fondų programavimą tam, kad būtų 
sumažinta nereikalinga biurokratija ir siekiama veiksmingumo piliečių labui, jis mano, kad tai 
neturėtų būti daroma mažinant ES gebėjimą geriau tenkinti piliečių lūkesčius, susijusius su jų 
sveikatos apsauga ir gerinimu. Todėl pranešėjas reiškia susirūpinimą dėl daugelio dabartinio 
pasiūlymo dėl ESF+ aspektų.

Visų pirma, atsižvelgdamas į dabartinį nerimą keliantį „Brexit’o“ ir nepriimtinai didėjančio 
euroskepticizmo laikotarpį, nuomonės referentas mano, kad atskiros ir labai svarbios su 
sveikata susijusios programos panaikinimas neabejotinai kenkia valstybių narių piliečiams, 
kurie, remiantis naujausiomis „Eurobarometro“ apklausomis, jau didžiąja dalimi pritaria 
nuomonei, kad ES toliau imtųsi veiksmų sveikatos srityje. Be to, nuomonės referentas 
pageidautų sveikatos dalį atskirti nuo ESF+ ir kitos DFP laikotarpiu Sveikatos programą vėl 
nustatyti kaip atskirą programą. 

Ankstesnės Sąjungos veiksmų visuomenės sveikatos (2003–2008 m.) ir sveikatos (2008–
2013 m.) srityje programos buvo teigiamai įvertintos, todėl jas įgyvendinant padaryta svarbių 
pakeitimų ir patobulinimų. Nuo pat šių programų, kurių ištekliai riboti, įgyvendinimo 
pradžios jos daugeliui ES politikos sričių suteikė pridėtinės vertės. Jos padėjo sustiprinti 
valstybių narių bendradarbiavimą imantis bendrų veiksmų ir dalijantis žiniomis ir suformavo 
ES strategiją, kuria siekiama užtikrinti, kad sveikatos ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybė 
valstybėse narėse būtų geresnė. Nuomonės referentas pabrėžia, kad iki tol, kai buvo atliktas 
trečiosios Sveikatos programos vidurio laikotarpio vertinimas, padaryta nemaža pažanga, nes: 
įsteigti 24 Europos referencijos centrų tinklai, teikiama parama didesniam gebėjimų 
stiprinimui siekiant reaguoti į ligų protrūkius, teikiama parama siekiant reaguoti į migrantų ir 
pabėgėlių sveikatos poreikius, keičiamasi gerąja patirtimi tokiose jautriose srityse kaip vėžio 
patikra, alkoholizmo mažinimas, ŽIV/AIDS ir tuberkuliozės prevencija, taip pat suteikta 
papildoma parama ES sveikatos srities teisėkūrai dėl vaistų ir medicinos priemonių ir vykdyta 
e. sveikatos tinklo ir sveikatos technologijų vertinimo veikla.

Todėl nuomonės referentas mano, kad atskira, tvirta ir plačių užmojų Sveikatos programa 
būtų pajėgi atsižvelgti į būsimą nerimą keliančią padėtį ir grėsmes sveikatai, pavyzdžiui, 
atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, tarpvalstybines grėsmes, lėtines ligas, taip pat 
spręsti senėjančios visuomenės ar ligų prevencijos problemas, skatinti sveiką gyvenimo būdą 
arba mūsų sveikatos sistemas parengti prisitaikyti prie besiformuojančių technologijų.

Antra, nuomonės referentas mano, kad reikšmingas sveikatos dalies finansavimo sumažėjimas 
yra nepriimtinas. Nors 2014–2020 m. Sveikatos programos finansinis paketas dabartinėmis 
kainomis yra 458 mln. EUR, Komisija jį sumažino iki 413 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
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Sąjungos veiksmams sveikatos srityje kitos DFP laikotarpiu skiriamas biudžetas turėtų būti 
padidintas iki tokio lygio, koks numatytas dabartinėje daugiametėje finansinėje programoje.

Pagaliau, kalbant apie pasiūlymo turinį, nuomonės referentas mano, kad būtina pateikti tam 
tikrus paaiškinimus. Pavyzdžiui, reikėtų pabrėžti, kad galimybės naudotis kokybiškomis, 
tvariomis ir įperkamomis priežiūros paslaugomis turėtų būti orientuotos į pacientus, kad 
Sąjungos veiksmai sveikatos srityje turėtų, be kita ko, skatinti ligų prevenciją ir ankstyvą 
diagnostiką, taip pat sveikatingumo skatinimą visais gyvenimo etapais. Galiausiai, nuomonės 
referentas siūlo įtraukti papildomus veiklos tikslus: nustatyti gerai parengtas visuomenės 
sveikatos užtikrinimo priemones, skirtas infekcijų naštai ir poveikiui mažinti; investuoti į 
ankstyvą diagnostiką ir patikras bei remti Valdančiosios tarybos sveikatos klausimais 
įsteigimą siekiant įgyvendinti sveikatos dalies veiksmus.
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PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir 
socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams ir 
neveikliems asmenims, galimybių 
integruotis (arba sugrįžti) į darbo rinką, be 
to, jis turėtų skatinti ir savarankišką darbą 
bei socialinę ekonomiką. ESF+ turėtų remti 
darbo rinkos institucijų, kaip antai 
valstybinių užimtumo tarnybų, 
modernizavimą ir taip gerinti darbo rinkų 
veikimą siekiant didinti jų gebėjimus 
intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat skatinti darbuotojų 
judumą. ESF+, be kita ko, užtikrinus 
geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą ir galimybę naudotis vaikų 
priežiūros paslaugomis, turėtų skatinti 
moteris dalyvauti darbo rinkoje. Be to, 
siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios 
su kintančiu darbo pobūdžiu, problemas ir 
atsižvelgti į senėjančios darbo jėgos 
poreikius, ESF+ turėtų skatinti kurti sveiką 
ir tinkamą darbo aplinką;

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams ir 
neveikliems asmenims, galimybių 
integruotis (arba sugrįžti) į darbo rinką, be 
to, jis turėtų skatinti ir savarankišką darbą 
bei socialinę ekonomiką. ESF+ turėtų remti 
darbo rinkos institucijų, kaip antai 
valstybinių užimtumo tarnybų, 
modernizavimą ir taip gerinti darbo rinkų 
veikimą siekiant didinti jų gebėjimus 
intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat skatinti darbuotojų 
judumą. ESF+, be kita ko, užtikrinus 
geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą ir galimybę naudotis vaikų 
priežiūros paslaugomis, turėtų skatinti 
moteris dalyvauti darbo rinkoje. Be to, 
siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios 
su darbu, taip pat su kintančiu darbo 
pobūdžiu, problemas ir atsižvelgti į 
senėjančios darbo jėgos poreikius, ESF+ 
turėtų skatinti kurti sveiką ir tinkamą darbo 
aplinką;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 
išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, užtikrinti visiems 
vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje. Tam reikia pasitelkti 
įvairias politikos priemones, skirtas pačias 
nepalankiausias sąlygas turintiems 
asmenims, nesvarbu, koks būtų jų amžius, 
įskaitant vaikus, marginalizuotas 
bendruomenes, tokias kaip romai, ir 
skurstančius dirbančiuosius. ESF+ turėtų 
skatinti aktyvų nuo rinkos nutolusių 
asmenų įtraukimą siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją. ESF+ 
turėtų būti naudojamas ir tada, kai siekiama 
suteikti daugiau galimybių už prieinamą 
kainą gauti aukštos kokybės tvarias 
paslaugas, pvz., vaiko priežiūros ir 
ilgalaikės globos, ypač šeimos ir 
bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 
išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, užtikrinti visiems 
vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje. Tam taip pat reikia ne tik 
pasitelkti įvairias politikos priemones, 
skirtas pačias nepalankiausias sąlygas 
turintiems asmenims, nesvarbu, koks būtų 
jų amžius, įskaitant vaikus, 
marginalizuotas bendruomenes, tokias kaip 
romai, ir skurstančius dirbančiuosius. 
ESF+ turėtų skatinti aktyvų nuo rinkos 
nutolusių asmenų įtraukimą siekiant 
užtikrinti jų socialinę ir ekonominę 
integraciją. ESF+ turėtų būti naudojamas ir 
tada, kai siekiama suteikti daugiau 
galimybių už prieinamą kainą gauti aukštos 
kokybės tvarias paslaugas, pvz., į pacientą 
orientuotos sveikatos priežiūros, susijusios 
priežiūros ir ilgalaikės globos, ypač šeimos 
ir bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) jeigu žmonės bus sveiki ir aktyvūs 
ilgesnį laiką ir jiems bus suteikta galimybė 
aktyviai kontroliuoti savo sveikatą, tai 
turės teigiamą poveikį sveikatai, sveikatos 
skirtumų mažinimui, jų gyvenimo kokybei, 
našumui, konkurencingumui ir įtraukumui, 
o našta nacionaliniams biudžetams bus 

(36) SESV 168 straipsnyje nustatytiems 
reikalavimams įgyvendinti būtinos 
nuolatinės pastangos. Jeigu žmonės bus 
sveiki ir aktyvūs ilgesnį laiką ir jiems bus 
suteikta galimybė aktyviai kontroliuoti 
savo sveikatą, tai turės teigiamą poveikį 
sveikatai, sveikatos skirtumų mažinimui, jų 
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mažesnė. Komisija yra įsipareigojusi padėti 
valstybėms įgyvendinti darnaus vystymosi 
tikslus (DVT), visų pirma 3-čią DVT 
„Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti 
visų amžiaus grupių gerovę“17;

gyvenimo kokybei, našumui, 
konkurencingumui ir įtraukumui, o našta 
nacionaliniams biudžetams bus mažesnė. 
Parama inovacijoms, darančioms poveikį 
sveikatai, ir jų pripažinimas padeda 
spręsti sveikatos priežiūros sektoriaus 
tvarumo uždavinį atsižvelgiant į 
demografinių pokyčių problemas; be to, 
sveikatos netolygumų mažinimo veiksmai 
yra svarbūs siekiant integracinio augimo 
tikslo. Komisija yra įsipareigojusi padėti 
valstybėms įgyvendinti darnaus vystymosi 
tikslus (DVT), visų pirma 3-čią DVT 
„Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti 
visų amžiaus grupių gerovę“17;

__________________ __________________

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

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) remiantis Pasaulio sveikatos 
organizacijos (toliau – PSO) apibrėžtimi, 
„sveikata yra visiškos fizinės, protinės ir 
socialinės gerovės būsena, o ne tik ligos 
arba negalios nebuvimas.“ Siekiant 
gerinti Sąjungos gyventojų sveikatą, labai 
svarbu akcentuoti ne tik fizinę sveikatą ir 
socialinę gerovę. PSO duomenimis, 
psichikos sveikatos problemų patiriama 
beveik per 40 proc. turint negalią 
pragyventų metų. Taip pat psichikos 
sveikatos problemos yra labai įvairios, 
ilgalaikės ir yra diskriminacijos šaltinis, 
taip pat jos labai prisideda prie sveikatos 
netolygumų. Be to, ekonomikos krizė daro 
poveikį psichikos sveikatą lemiantiems 
veiksniams, nes apsaugos veiksniai 
susilpnėjo, o rizikos veiksniai sustiprėjo;
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Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) 2006 m. birželio 2 d. Tarybos 
išvadose nurodyta, kad sprendimų, 
susijusių su novatoriškų, veiksmingų ir 
tvarių sveikatos sistemų planavimu ir 
valdymu, skatinimu taikyti priemones, 
kuriomis užtikrinama visuotinė teisė į 
kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, 
ir savanorišku platesniu geriausios patirties 
taikymu, priėmimo procesas turėtų būti 
grindžiamas Europos Sąjungos sveikatos 
sistemų bendromis vertybėmis bei 
principais ir įrodymais;

(37) 2006 m. birželio 2 d. Tarybos 
išvadose nurodyta, kad sprendimų, 
susijusių su novatoriškų, veiksmingų ir 
tvarių sveikatos sistemų planavimu ir 
valdymu, skatinimu taikyti priemones, 
kuriomis užtikrinama visuotinė teisė į 
kokybiškas ir į pacientą orientuotas
sveikatos priežiūros paslaugas ir susijusią 
priežiūrą, ir savanorišku platesniu 
geriausios patirties taikymu, priėmimo 
procesas turėtų būti grindžiamas Europos 
Sąjungos sveikatos sistemų bendromis 
vertybėmis bei principais ir įrodymais;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) ankstesnės Sąjungos veiksmų 
visuomenės sveikatos (2003–2008 m.) ir 
sveikatos (2008–2013 m. ir 2014–2020 m.) 
srityje programos, nustatytos atitinkamai 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimus Nr. 1786/2002/EB1a ir 
1350/2007/EB1b ir Reglamentą (ES) 
Nr. 282/20141c (toliau – ankstesnės 
sveikatos programos), buvo teigiamai 
įvertintos, todėl jas įgyvendinant padaryta 
svarbių pakeitimų ir patobulinimų. ESF+ 
sveikatos dalis turėtų remtis ankstesnių 
sveikatos programų pasiekimais; 
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____________________

1a 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1786/2002/EB, patvirtinantis 
Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos 
srityje programą (2003–2008 m.) (OL L 
271, 2002 10 9, p. 1).

1b 2007 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1350/2007/EB dėl antrosios Bendrijos 
veiksmų programos sveikatos srityje 
(2008–2013 m.) (OL L 301, 2007 11 20, 
p. 3).

1c 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas 
(ES) Nr. 282/2014, kuriuo nustatoma 
trečioji daugiametė Sąjungos veiksmų 
sveikatos srityje programa (2014–2020 m.) 
ir panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1350/2007/EB (OL L 86, 2014 3 21, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
37 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37b) ESF+ sveikatos dalis turėtų būti 
priemonė, skatinanti veiksmus tose 
srityse, kuriose būtų gauta Sąjungos 
pridėtinės vertės, kurią būtų galima 
įrodyti remiantis šiais aspektais: valstybių 
narių keitimusi gerosios praktikos 
pavyzdžiais; žinių mainams ar savitarpio 
mokymuisi skirtų tinklų rėmimu; 
tarpvalstybinių grėsmių sveikatai 
problemų sprendimu siekiant mažinti jų 
riziką ir švelninti jų pasekmes; tam tikrų 
su vidaus rinka susijusių klausimų 
sprendimu, kai Sąjunga turi didelių 
teisinių įgaliojimų užtikrinti aukštos 
kokybės sprendimus visose valstybėse 
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narėse; inovacijų sveikatos srityje 
potencialo atskleidimu; veiksmais, kurie 
galėtų padėti suformuoti lyginamosios 
analizės sistemą, kad būtų galima 
užtikrinti informacija grindžiamą 
sprendimų priėmimą Sąjungos lygmeniu; 
efektyvumo gerinimu vengiant išteklių 
švaistymo dėl veiklos dubliavimo ir 
optimizuojant finansinių išteklių 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) ESF+ sveikatos dalimi reikėtų 
stiprinti ligų prevenciją visais Sąjungos 
piliečių gyvenimo etapais ir skatinti 
sveikatinimą kovojant su tokiais sveikatai 
pavojingais veiksniais kaip tabako 
vartojimas ir pasyvus rūkymas, žalingi 
alkoholio vartojimo įpročiai, neteisėtų 
narkotikų vartojimas ir su narkotikais 
siejama žala sveikatai, nesveikos mitybos 
įpročiai ir fizinis neaktyvumas, taip pat 
propaguojant sveiką gyvenseną skatinančią 
aplinką, siekiant papildyti valstybių narių 
veiksmus pagal atitinkamas strategijas. Į 
ESF+ sveikatos dalį reikėtų integruoti 
veiksmingus prevencijos modelius, 
naujoviškas technologijas ir naujus verslo 
modelius bei sprendimus siekiant 
valstybėse narėse sukurti inovatyvias, 
veiksmingas ir tvarias sveikatos sistemas ir 
sudaryti palankesnes sąlygas Europos 
piliečiams naudotis geresne ir saugesne 
sveikatos priežiūra;

(38) ESF+ sveikatos dalimi reikėtų 
stiprinti ligų prevenciją, ankstyvą 
diagnostiką visais Sąjungos piliečių 
gyvenimo etapais ir skatinti sveikatinimą 
kovojant su tokiais sveikatai pavojingais 
veiksniais kaip tabako vartojimas, rūkymas
ir pasyvus rūkymas, žalingi alkoholio 
vartojimo įpročiai, neteisėtų narkotikų 
vartojimas ir su narkotikais siejama žala 
sveikatai, nesveikos mitybos įpročiai ir 
fizinis neaktyvumas, taip pat propaguojant 
sveiką gyvenseną skatinančią aplinką, 
gerai parengtas visuomenės sveikatos 
užtikrinimo priemones, skirtas infekcijų 
naštai ir poveikiui bendrai sveikatos 
būklei visais gyvenimo etapais mažinti,
siekiant papildyti valstybių narių veiksmus 
pagal atitinkamas strategijas. Į ESF+ 
sveikatos dalį reikėtų integruoti 
veiksmingus prevencijos modelius, 
naujoviškas technologijas ir naujus verslo 
modelius bei sprendimus siekiant 
valstybėse narėse sukurti inovatyvias, 
veiksmingas ir tvarias sveikatos sistemas ir 
sudaryti palankesnes sąlygas Europos 
piliečiams naudotis geresne ir saugesne 
sveikatos priežiūra;
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Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) atsparių ir su sveikatos priežiūra 
susijusių infekcijų keliamos naštos 
mažinimas ir aprūpinimo veiksmingomis 
antimikrobinėmis medžiagomis 
užtikrinimas yra itin svarbūs uždaviniai 
sveikatos sistemų rezultatyvumui ir piliečių 
sveikatai;

(40) atsparių ir su sveikatos priežiūra 
susijusių infekcijų keliamos naštos 
mažinimas ir aprūpinimo veiksmingomis 
antimikrobinėmis medžiagomis 
užtikrinimas bei atsakingo antimikrobinių 
medžiagų vartojimo skatinimas yra itin 
svarbūs uždaviniai sveikatos sistemų 
rezultatyvumui ir piliečių sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) ESF+ sveikatos dalies 
įgyvendinimas turėtų būti toks, kad būtų 
atsižvelgiama į valstybių narių 
atsakomybę už jų sveikatos politikos 
nustatymą ir už sveikatos paslaugų bei 
sveikatos priežiūros organizavimą bei 
teikimą;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies i x punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ix) suteikti daugiau vienodų galimybių 
už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškų ir 
tvarių paslaugų; modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, be kita ko, siekti, kad 
būtų socialinės apsaugos galimybių; gerinti 
sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės 
priežiūros paslaugų prieinamumą, 
rezultatyvumą ir tvarumą;

ix) suteikti daugiau vienodų galimybių 
už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškų ir 
tvarių į pacientą orientuotų sveikatos 
priežiūros ir susijusios priežiūros
paslaugų; modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, be kita ko, siekti, kad 
būtų socialinės apsaugos galimybių; gerinti 
sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės 
priežiūros paslaugų prieinamumą, 
rezultatyvumą ir tvarumą;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies i x punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ixa) skatinti ligų prevenciją ir ankstyvą 
diagnostiką, taip pat sveikatingumo 
skatinimą visais gyvenimo etapais;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 2021–2027 m. ESF+ bendras 
finansinis paketas yra 
101 174 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

1. 2021–2027 m. ESF+ bendras 
finansinis paketas yra 
101 219 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
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5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2021–2027 m. užimtumo ir 
socialinių inovacijų dalies ir sveikatos 
dalies finansinis paketas yra 
1 174 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

3. 2021–2027 m. užimtumo ir 
socialinių inovacijų dalies ir sveikatos 
dalies finansinis paketas yra 
1 219 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 413 000 000 EUR – sveikatos daliai 
įgyvendinti.

b) 458 000 000 EUR – sveikatos daliai 
įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies a punkto i va papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) nustatyti gerai parengtas 
visuomenės sveikatos užtikrinimo 
priemones, skirtas infekcijų naštai ir 
poveikiui mažinti;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies b punkto i a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) investuoti į ankstyvą diagnostiką ir 
patikras;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) remti Valdančiosios tarybos 
sveikatos klausimais įsteigimą siekiant 
įgyvendinti sveikatos dalies veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tinkami finansuoti yra tik tie 
veiksmai, kuriais siekiama 3 ir 26 
straipsniuose nurodytų tikslų.

1. Tinkami finansuoti yra tik tie 
veiksmai, kuriais siekiama 3, 4 ir 26 
straipsniuose nurodytų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a straipsnis

Valdančioji taryba sveikatos klausimais
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1. Komisija įsteigia Valdančiąją 
tarybą sveikatos klausimais (toliau –
Valdančioji taryba) siekiant įgyvendinti 
sveikatos dalies veiksmus. 

2. Valdančioji taryba daugiausia 
dėmesio skiria sveikatos dalies ir kitų 
programų, į kurias įtrauktas sveikatos 
aspektas, sinergijos kūrimui vykdant 
koordinavimą ir bendradarbiavimą, 
pacientų ir visuomenės dalyvavimo 
skatinimą ir teikiant mokslines 
konsultacijas bei rekomendacijas. Pagal 
šiuos veiksmus vykdomi į naudą 
orientuoti sveikatos srities veiksmai, 
užtikrinamas tvarumas, teikiami geresni 
sveikatos sprendimai, skatinama prieiga ir 
mažinami sveikatos netolygumai.

3. Valdančioji taryba parengia 
išsamią strategiją ir vadovauja sveikatos 
dalies darbo planų rengimui.

4. Valdančioji taryba yra 
nepriklausoma suinteresuotųjų subjektų 
grupė, kurią sudaro susijusių visuomenės 
sveikatos, gerovės ir socialinės apsaugos 
srities sektorių atstovai ir kurioje 
dalyvauja pacientų atstovai ir piliečiai.

5. Valdančiąją tarybą sudaro 15–20 
aukšto lygio asmenų, atrinktų iš įvairių 4 
dalyje nurodytų šakų ir veiklos sričių. 
Valdančiosios tarybos narius skiria 
Komisija, paskelbusi atvirą kvietimą teikti 
kandidatūras arba pareikšti 
susidomėjimą, arba ir viena, ir kita.

6. Valdančioji taryba turi 
pirmininką, kurį iš jos narių skiria 
Komisija.

7. Valdančioji taryba:

i. remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
prisideda prie sveikatos dalies metinių 
darbo planų rengimo; 

ii. rengia sveikatos dalies ir kitų 
programų, į kurias įtrauktas sveikatos 
aspektas, koordinavimo ir 
bendradarbiavimo valdymo planą. Pagal 
šį planą palengvinamas visų esamų su 
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sveikatos sritimi susijusių finansinių 
mechanizmų matomumo ir koordinavimo 
užtikrinimas ir padedama valdyti 
koordinavimą ir bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
29 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29b straipsnis

Tarptautinis bendradarbiavimas

Komisija plėtoja bendradarbiavimą su 
atitinkamomis tarptautinėmis 
organizacijomis, pavyzdžiui, Jungtinėmis 
Tautomis ir jų specializuotomis 
agentūromis, visų pirma Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO), taip pat su 
Europos Taryba ir Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 
(EBPO), kad būtų įgyvendinta sveikatos 
dalis siekiant kuo labiau padidinti 
veiksmų Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis rezultatyvumą bei 
veiksmingumą.

Or. en
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