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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
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, 
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 darbu, kā arī darba veidu 
maiņu un novecojoša darbaspēka 
vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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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 
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.

(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 arī, bet ne tikai nozīmē mobilizēt 
virkni politikas pasākumu, kas paredzēti 
visnelabvēlīgākajā situācijā esošām 
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 pacientu vērstai veselības aprūpei, 
saistītajai 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.

Or. en

Grozījums Nr. 3

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, 

(36) Lai izpildītu LESD 168. pantā 
noteiktās prasības, ir vajadzīgi pastāvīgi 
centieni. Ilgāk saglabājot cilvēku veselību 
un aktivitāti un dodot viņiem iespējas 
pašiem aktīvi rūpēties par savu veselību, 
tas vispārēji labvēlīgi ietekmēs viņu 
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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.

veselību, tostarp mazinās nevienlīdzību 
veselības jomā, sekmēs cilvēku dzīves 
kvalitāti, produktivitāti un konkurētspēju, 
bet vienlaikus samazinās valstu budžetiem 
radīto spiedienu. Atbalsts 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 galīgā redakcija 17 COM (2016) 739 galīgā redakcija

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)

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 garīgās veselības problēmas 
jūtamas 40 % laika, ko persona nodzīvo 
ar invaliditāti. Garīgās veselības 
problēmas ir arī plaši izplatītas, ilgstošas, 
un tās ir iemesls diskriminācijai un 
ievērojami veicina nevienlīdzību veselības 
jomā. Turklāt ekonomikas krīze ietekmē 
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tos faktorus, kas nosaka garīgo veselību, 
jo krīzes apstākļos mazinās aizsargfaktori 
un pastiprinās riska faktori.

Or. en

Grozījums Nr. 5

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 pacientu vērstai
veselības aprūpei un saistītajai aprūpei, kā 
arī brīvprātīgā darba labākās prakses 
ieviešanu plašākā mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 6

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) 
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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.).

Or. en

Grozījums Nr. 7

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 dalībvalstu labas 
prakses apmaiņa; atbalsts zināšanu 
apmaiņas vai savstarpējas mācīšanās 
tīkliem; pārrobežu apdraudējumu 
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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, 
kā arī finanšu resursu izmantojuma 
optimizācija.

Or. en

Grozījums Nr. 8

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, 
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.

(38) Lai papildinātu dalībvalstu rīcību 
saskaņā ar attiecīgo stratēģiju, ESF+ 
Veselības sadaļai būtu jāpalīdz nodrošināt 
slimību profilaksi, agrīno diagnozi visu 
ikviena Savienības pilsoņa dzīvi un 
veselības veicināšanu, pievēršoties 
veselības riska faktoriem, piemēram, 
tabakas lietošanai, smēķēšanai un pasīvai 
smēķēšanai, pārmērīgai alkohola lietošanai, 
nelegālo narkotiku lietošanai un veselībai 
narkotiku nodarītā kaitējuma mazināšanai, 
neveselīgiem uztura paradumiem un 
fiziskās aktivitātes trūkumam, un sekmēt 
labvēlīgu vidi veselīgam dzīvesveidam, 
labi izstrādātus sabiedrības veselības 
pasākumus nolūkā samazināt infekciju 
slogu un ietekmi uz vispārējo veselību 
mūža garumā. ESF+ Veselības sadaļa būtu 
jāintegrē efektīvas novēršanas modeļos, 
inovatīvās tehnoloģijās un jaunos 
uzņēmējdarbības modeļos un risinājumos, 
lai tādējādi sniegtu ieguldījumu 
novatoriskās, efektīvās un ilgtspējīgās 
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veselības aprūpes sistēmās un vienkāršotu 
piekļuvi labākai un drošākai veselības 
aprūpei Eiropas iedzīvotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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, kā arī veicināt antimikrobiālo 
vielu atbildīgu lietošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
Recital 42 a (new)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) ESF+ Veselības sadaļas 
īstenošanai būtu jānorit tā, lai tiktu 
ievēroti dalībvalstu pienākumi attiecībā uz 
veselības politikas noteikšanu un 
veselības aprūpes pakalpojumu un 
medicīniskās aprūpes organizēšanu un 
sniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
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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 
izmaksu ziņā pieejamiem, uz pacientu 
vērstiem veselības aprūpes un saistītās 
aprūpes pakalpojumiem; modernizēt 
sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp 
veicināt sociālās aizsardzības pieejamību, 
uzlabot veselības aprūpes sistēmu un 
ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu 
pieejamību, rezultativitāti un noturību;

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 13

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 101 219 000 000 EUR 
faktiskajās cenās.

Or. en
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Nodarbinātības un sociālās 
inovācijas sadaļai un Veselības sadaļai 
laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam 
atvēlētais finansējums ir 1 219 000 000 
EUR faktiskajās cenās.

Or. en

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) 458 000 000 EUR – Veselības 
sadaļas īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iva) izstrādāt labus sabiedrības 
veselības intervences pasākumus, lai 
mazinātu infekciju slogu un ietekmi,

Or. en

Grozījums Nr. 17

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

(ia) ieguldīt agrīnā diagnostikā un 
skrīningā,

Or. en

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iiia) atbalstīt Veselības nozares valdes 
izveidi, lai īstenotu Veselības sadaļas 
pasākumus,

Or. en

Grozījums Nr. 19

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 darbības, ar kurām īsteno 3., 4. un 
26. pantā minētos mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29.a pants

Veselības nozares valde
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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, kurā piedalās dalībnieki 
no attiecīgajām nozarēm, kas darbojas 
sabiedrības veselības, labklājības un 
sociālās aizsardzības jomā, piedaloties arī 
pacientu pārstāvjiem un iedzīvotājiem.

5. Valde sastāv no 15 līdz 20 augsta 
līmeņa personām, kas izraudzītas 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. izstrādāt plānu, kā veidot 
koordināciju un sadarbību starp Veselības 
sadaļu un citām programmām, kurās ir 
integrēta veselības dimensija. Plāns sekmē 
visu esošo finanšu mehānismu, kas 
attiecas uz veselību, redzamību un 
koordināciju un palīdz veidot 
koordināciju un sadarbību.
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Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
29.b punkts (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.

Or. en
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