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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kuriuo patvirtinama 
trečioji daugiametė ES sveikatos srities veiksmų 2014–2020 m. programa „Sveikata 
ekonomikos augimui skatinti“
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0709),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 168 
straipsnio 5 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0399/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Biudžeto komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomones 
(A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. pabrėžia, kad gali atsitikti taip, jog gali reikėti koreguoti sumas, susijusias su šia 
teisėkūros procedūra, atsižvelgiant į tai, kiek programai „Sveikata ekonomikos augimui 
skatinti“ bus skirta biudžeto asignavimų dabartinėse derybose dėl daugiametės finansinės 
programos;

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 ...
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo patvirtinama trečioji daugiametė ES 
sveikatos srities veiksmų 2014–2020 m. 
programa „Sveikata ekonomikos augimui 
skatinti“

kuriuo patvirtinama trečioji daugiametė ES 
sveikatos srities veiksmų 2014–2020 m. 
programa „Sveikata ir augimas“

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. fr

Pagrindimas

Sveikata neapsiriboja vien tik ekonomikos augimo logika. Todėl būtina pakeisti pavadinimą 
„Sveikata ekonomikos augimui skatinti“, atskiriant šias dvi sąvokas. „Sveikata ir augimas“ 
būtų tinkamesnis pavadinimas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) reikalingos nuolatinės pastangos 
siekiant įgyvendinti Sutarties 168 
straipsnio reikalavimus. Sveikatos 
ugdymas ES lygmeniu yra strategijos 
„Europa 2020. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ neatsiejama 
dalis. Jeigu žmonės bus sveiki ir aktyvūs 
ilgesnį laiką, tai turės bendrą teigiamą 
poveikį sveikatai ir našumui bei 
konkurencingumui, o našta nacionaliniams 
biudžetams bus mažesnė. Inovacijos
sveikatos srityje padeda spręsti tvarumo 
problemą šiame sektoriuje atsižvelgiant į 
demografinius pokyčius, o sveikatos 
skirtumų mažinimo veiksmas yra svarbus 

(2) reikalingos nuolatinės pastangos 
siekiant įgyvendinti Sutarties 168 
straipsnio reikalavimus. Sveikatos 
ugdymas ES lygmeniu yra strategijos 
„Europa 2020. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ neatsiejama 
dalis. Jeigu žmonės bus sveiki ir aktyvūs 
ilgesnį laiką, tai turės bendrą teigiamą 
poveikį sveikatai ir našumui bei 
konkurencingumui, o našta nacionaliniams 
biudžetams bus mažesnė. Parama 
inovacijoms sveikatos srityje ir jų 
pripažinimas padeda spręsti tvarumo 
problemą šiame sektoriuje atsižvelgiant į 
demografinius pokyčius, o sveikatos 
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siekiant „integracinio augimo“ tikslo. 
Šiomis aplinkybėmis yra tikslinga 
patvirtinti programą „Sveikata ekonomikos 
augimui skatinti“ – trečiąją ES sveikatos 
srities veiksmų 2014–2020 m. programą 
(toliau – Programa);

skirtumų mažinimo veiksmas yra svarbus 
siekiant „integracinio augimo“ tikslo. 
Šiomis aplinkybėmis yra tikslinga 
patvirtinti programą „Sveikata ekonomikos 
augimui skatinti“ – trečiąją ES sveikatos 
srities veiksmų 2014–2020 m. programą 
(toliau – Programa);

Or. fr

Pagrindimas

Inovacijos turi būti skatinamos taikant atitinkamas priemones.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) sveikatos srities inovacijos – produktai 
ir paslaugos, sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimas ir teikimas gali padėti 
gerinti pacientų sveikatos priežiūros 
kokybę ir reaguoti į nepatenkintus 
poreikius, taip pat gerinti sveikatos 
priežiūros ekonominį efektyvumą ir 
tvarumą. Todėl Programa turėtų padėti 
sveikatos priežiūros sektoriui geriau 
įsisavinti inovacijas;

(7) sveikatos srities inovacijos – produktai 
ir paslaugos, sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimas ir teikimas gali padėti 
gerinti pacientų sveikatos priežiūros 
kokybę ir reaguoti į nepatenkintus 
poreikius, taip pat gerinti sveikatos 
priežiūros ekonominį efektyvumą ir 
tvarumą. Todėl Programa turėtų padėti 
sveikatos priežiūros sektoriui geriau 
įsisavinti inovacijas ir skatinti diegimą 
tokios pramonės politikos, kuria siekiama 
plėtoti sveikatos priežiūros pramonės 
šakas ES;

Or. fr

Pagrindimas

Bendradarbiaudama su visais dalyviais Europos Sąjunga turėtų sukurti tikrą pramonės 
politiką, skirtą remti ir plėtoti mokslinius tyrimus ir inovacijas sveikatos sektoriuje.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) senstant visuomenei tinkamai 
nukreiptos investicijos į sveikatos ugdymą 
ir ligų prevenciją gali padidinti „sveikų 
gyvenimo metų“ skaičių ir taip sudaryti 
galimybes pagyvenusiems žmonėms toliau 
dirbti esant vyresnio amžiaus. Dėl lėtinių 
ligų ES įvyksta daugiau kaip 80 proc. 
priešlaikinių mirčių. Nustatant ir 
skleidžiant patvirtintą tinkamą gerąją 
patirtį taikant ekonomiškai efektyvias 
prevencines priemones kovoje su 
pagrindiniais rizikos veiksniais, t y. 
rūkymu, piktnaudžiavimu alkoholiu ir
nutukimu, taip pat ŽIV/AIDS, ir skatinant 
ją diegti Programa padės išvengti ligų ir 
ugdyti sveikatą, atsižvelgiant ir į 
socialinius bei aplinkos veiksnius;

(10) senstant visuomenei tinkamai 
nukreiptos investicijos į sveikatos ugdymą 
ir ligų prevenciją gali padidinti „sveikų 
gyvenimo metų“ skaičių ir taip sudaryti 
galimybes pagyvenusiems žmonėms toliau 
dirbti esant vyresnio amžiaus. Dėl lėtinių 
ligų ES įvyksta daugiau kaip 80 proc. 
priešlaikinių mirčių. Nustatant ir 
skleidžiant patvirtintą tinkamą gerąją 
patirtį taikant ekonomiškai efektyvias 
prevencines priemones kovoje su 
pagrindiniais rizikos veiksniais, t y. 
rūkymu, piktnaudžiavimu alkoholiu, mažu 
fiziniu aktyvumu, blogais mitybos 
įpročiais, nutukimu, ir skatinant ją diegti 
Programa padės išvengti ligų, ypač 
sukeliančių kognityvinių ir fizinių 
funkcijų pokyčius ar net praradimą, ir 
ugdyti sveikatą, atsižvelgiant ir į 
socialinius bei aplinkos veiksnius;

Or. fr

Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgta į visus rizikos veiksnius siekiant tinkamai ir veiksmingai vykdyti lėtinių 
ligų prevenciją.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Programa turėtų būti įgyvendinama 
laikantis skaidrumo principo ir pagrįstai 
suderinus skirtingus jos tikslus. Pagal 
programos konkrečius tikslus numatyti 
atitinkami veiksmai, suteikiantys aiškios 

(23) Programa turėtų būti įgyvendinama 
laikantis skaidrumo principo. Biudžeto 
paskirstymas tikslams turėtų būti 
proporcingas naudai, kurios gali būti 
tikimasi siekiant pagerinti ES piliečių 
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papildomos naudos ES, turėtų būti būti
atrinkti ir finansuojami Programos lėšomis. 
Metinėse darbų programose turėtų būti 
nustatyti visų pirma laikantis finansinio 
reglamento pagrindiniai galimiems 
paramos gavėjams taikomi atrankos 
kriterijai siekiant užtikrinti, kad paramos 
gavėjai turėtų finansinių ir veiklos 
pajėgumų imtis pagal Programą 
finansuojamos veiklos ir prireikus pateikti 
savo nepriklausomumo būtinus įrodymus;

sveikatą. Todėl nebūtų tikslinga nustatyti 
skirtingų programos tikslų hierarchiją.
Pagal programos konkrečius tikslus 
numatyti atitinkami veiksmai, suteikiantys 
aiškios papildomos naudos ES, turėtų būti 
atrinkti ir finansuojami Programos lėšomis. 
Metinėse darbų programose turėtų būti 
nustatyti visų pirma laikantis finansinio 
reglamento pagrindiniai galimiems 
paramos gavėjams taikomi atrankos 
kriterijai siekiant užtikrinti, kad paramos 
gavėjai turėtų finansinių ir veiklos 
pajėgumų imtis pagal Programą 
finansuojamos veiklos ir prireikus pateikti 
savo nepriklausomumo būtinus įrodymus;

Or. fr

Pagrindimas

Tikslų klasifikavimas, kiekvienam iš jų nustatant iš anksto apibrėžtą biudžetą, gali apriboti kai 
kurių projektų apimtį.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrieji programos „Sveikata 
ekonomikos augimui skatinti“ tikslai yra 
dirbti su valstybėmis narėmis skatinant 
sveikatos priežiūros inovacijas, didinant 
sveikatos sistemų tvarumą, gerinant ES 
piliečių sveikatą ir saugant juos nuo 
tarpvalstybinių grėsmių sveikatai.

Bendrieji programos „Sveikata 
ekonomikos augimui skatinti“ tikslai yra 
dirbti su valstybėmis narėmis skatinant 
sveikatos priežiūros inovacijas, didinant 
sveikatos sistemų tvarumą, sprendžiant 
sveikatos, socialines ir ekonomines 
problemas, kylančias dėl gyventojų 
senėjimo ir lėtinių ligų gausėjimo, 
gerinant ES piliečių sveikatą ir saugant 
juos nuo tarpvalstybinių grėsmių sveikatai.

Or. fr

Pagrindimas

Šie gyventojų struktūros pokyčiai tiek ekonomikai, tiek visuomenei kelia nemažai problemų ir 
iššūkių.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio tikslo įgyvendinimas bus matuojamas 
visų pirma valstybių narių, naudojančių 
parengtas priemones ir mechanizmus bei 
besinaudojančių patarimais, skaičiaus 
augimu.

Šio tikslo įgyvendinimas bus matuojamas 
visų pirma įvertinus valstybių narių
sveikatos sistemų pateiktus rezultatus.

Or. fr

Pagrindimas

Programos tikslai turi būti vertinami pagal atitinkamus rodiklius, pavyzdžiui, remiantis 
gyvenimo trukmės atskirose valstybėse narėse rezultatais.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Nustatyti, skleisti ir skatinti ekonomiškų 
efektyvių prevencijos priemonių, taikomų 
kovojant su pagrindiniais rizikos 
veiksniais, t. y. rūkymu, piktnaudžiavimu 
alkoholiu ir nutukimu, taip pat ŽIV/AIDS,
tinkamos patvirtintos gerosios patirties 
diegimą, pagrindinį dėmesį skiriant 
tarptautiniam aspektui, kad būtų išvengta 
ligų ir ugdoma sveikata.

3) Nustatyti, skleisti ir skatinti ekonomiškų 
efektyvių prevencijos priemonių, taikomų 
kovojant su pagrindiniais rizikos 
veiksniais, t. y. rūkymu, piktnaudžiavimu 
alkoholiu, mažu fiziniu aktyvumu, blogais 
mitybos įpročiais ir nutukimu, tinkamos 
patvirtintos gerosios patirties diegimą, 
pagrindinį dėmesį skiriant tarptautiniam 
aspektui, kad būtų išvengta ligų ir ugdoma 
sveikata.

Or. fr

Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgta į visus rizikos veiksnius siekiant tinkamai ir veiksmingai vykdyti lėtinių 
ligų prevenciją.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio tikslo įgyvendinimas bus matuojamas 
visų pirma valstybių narių, taikančių 
sveikatos ugdymo ir ligų prevencijos 
priemones, besinaudojančių tinkama 
patvirtinta gerąja patirtimi, skaičiaus 
augimu;

Šio tikslo įgyvendinimas bus matuojamas 
visų pirma veiksmų ir teisinių priemonių, 
priimtų valstybių narių, taikančių sveikatos 
ugdymo ir lėtinių ligų prevencijos 
priemones, skaičiaus augimu;

Or. fr

Pagrindimas

Programos tikslai skirtingose valstybėse narėse turi būti vertinami pagal atitinkamus 
rodiklius.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnyje nurodytų tikslų siekiama 
vykdant toliau nurodytus veiksmus ir 
laikantis šio reglamento 11 straipsnyje 
nurodytoje darbų programoje nustatytų 
prioritetų:

3 straipsnyje nurodytų tikslų siekiama 
vykdant I priedo sąraše nurodytus 
veiksmus ir laikantis šio reglamento 11 
straipsnyje nurodytoje darbų programoje 
nustatytų prioritetų:

1) Pagalba kuriant naujoviškas ir tvarias 
sveikatos sistemas.
1.1. ES bendradarbiavimo sveikatos 
technologijų vertinimo srityje plėtra 
įgyvendinant Direktyvą 2011/24/ES dėl 
pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos 
priežiūros paslaugas įgyvendinimo; 
1.2. Sveikatos srities inovacijų ir e. 
sveikatos skatinimas gerinant e. sveikatos 
priemonių sąveikumą;
1.3. ES sveikatos sektoriaus darbo jėgos 
tvarumo stiprinimas skatinant efektyvų 
prognozavimą ir planavimą, kuriant 
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veiksmingas įdarbinimo ir skatinimo 
pasilikti dirbti strategijas;
1.4. Tiriamųjų žinių suteikimas padedant 
valstybėms narėms vykdyti sveikatos 
sistemos reformas;
1.5 Parama Europos inovacijų 
partnerystei aktyvaus ir sveiko senėjimo 
srityje, bandomajam projektui pagal 
strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę 
Inovacijų Sąjungos iniciatyvą; 
1.6 Veiksmai, reikalingi įgyvendinant ES 
teisės aktų dėl medicinos prietaisų tikslus, 
taip pat tarpvalstybines sveikatos 
priežiūros paslaugas reglamentuojančių 
teisės aktų e. sveikatos ir technologijų 
vertinimo nuostatas ar prisidedant prie jų 
įgyvendinimo;
1.7 Sveikatos srities žinių sistemos, 
įskaitant mokslinius komitetus, 
stiprinimas siekiant prisidėti prie 
įrodymais grindžiamo sprendimų 
priėmimo;
2) Geresnis piliečių prieinamumas prie 
geresnės ir saugesnės sveikatos priežiūros. 
2.1. Europos pavyzdinių tinklų 
akreditacija ir parama jiems;
2.2. Parama retųjų ligų srities 
priemonėms, įskaitant Europos 
pavyzdinių tinklų kūrimą (pagal 2.1 
punktą), informaciją ir registrus, 
grindžiamus bendrais akreditacijos 
kriterijais;
2.3. Bendradarbiavimo pacientų saugos ir 
sveikatos priežiūros kokybės srityje 
stiprinimas gerinant informacijos teikimą 
pacientams, keičiantis gerąja patirtimi ir 
rengiant gaires; parama sergančiųjų 
lėtinėmis ligomis sveikatos priežiūros ir 
šių ligų mokslinių tyrimų veiksmams, 
įskaitant Europos gairių rengimą;
2.4. Racionalaus antimikrobinių 
medžiagų naudojimo medicinoje 
tobulinimo ir praktikos, kuri didina 
atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, 
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ribojimo gairių rengimas;
2.5. Veiksmai, reikalingi ES teisės aktų 
dėl audinių ir ląstelių, kraujo, organų, 
pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos 
priežiūros paslaugas ir vaistų tikslams 
įgyvendinti arba prisidėti prie jų 
įgyvendinimo;
2.6. Sveikatos srities žinių sistemos 
stiprinimas, siekiant prisidėti prie 
įrodymais grindžiamo sprendimų 
priėmimo.
3) Sveikatos ugdymas ir ligų prevencija.
3.1 Keitimasis gerąja patirtimi esminiais 
sveikatos klausimais, pavyzdžiui, rūkymo 
prevencija, kova su piktnaudžiavimu 
alkoholiu ir nutukimu;
3.2. Parama lėtinių ligų, įskaitant vėžį, 
prevencijai dalijantis žiniomis ir gerąja 
patirtimi ir plėtojant bendrus veiksmus;
3.3. Veiksmai, reikalingi ES teisės aktų 
dėl tabako produktų ir reklamos tikslams 
įgyvendinti arba prisidėti prie jų 
įgyvendinimo;
3.4. Sveikatos srities žinių sistemos 
stiprinimas, siekiant prisidėti prie 
įrodymais grindžiamo sprendimų 
priėmimo;
4) Piliečių apsauga nuo tarpvalstybinių 
grėsmių sveikatai.
4.1. Parengties ir reagavimo į rimtas 
tarpvalstybines grėsmes sveikatai 
stiprinimas;
4.2. Rizikos vertinimo gebėjimų 
stiprinimas numatant papildomus 
mokslinės ekspertizės atlikimo ir esamų 
vertinimų apibendrinimo pajėgumus;
4.3. Apsaugos nuo grėsmių sveikatai 
gebėjimų stiprinimo valstybėse narėse 
rėmimas, inter alia, gerinant parengtį ir 
reagavimo planavimą bei koordinavimą, 
kuriant bendrus vakcinacijos metodus, 
rengiant bendro medicininių priemonių 
įsigijimo gaires ir mechanizmus;
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4.4. Veiksmai, reikalingi ES teisės aktų 
dėl užkrečiamųjų ligų kitų grėsmių 
sveikatai tikslams įgyvendinti arba 
prisidėti prie jų įgyvendinimo;
4.5. Sveikatos srities žinių sistemos 
stiprinimas, siekiant prisidėti prie 
įrodymais grindžiamo sprendimų 
priėmimo. 
Išsamesnis šių veiksmų turinio aprašymas 
pateiktas I priede. Orientacinis atitinkamų 
teisės aktų sąrašas pateikiamas šio 
reglamento II priede.

Orientacinis atitinkamų teisės aktų sąrašas 
pateikiamas šio reglamento II priede.

Or. fr

Pagrindimas

Nebūtina 4 straipsnyje kartoti reikalavimus atitinkančių veiksmų, kurie išsamiau aptariami I 
priede, sąrašo.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) aiškią papildomą naudą ES turinčius 
veiksmus, bendrai finansuojamus su 
kitomis viešojo sektoriaus ar privačiomis 
organizacijomis, kaip nurodyta 8 straipsnio 
1 dalyje, įskaitant sveikatos srityje 
veikiančias tarptautines organizacijas, 
pastarųjų veiksmus prireikus finansuojant 
be kvietimo teikti pasiūlymus, tinkamai 
pagrindus metinėse darbų programose;

b) aiškią papildomą naudą ES turinčius 
veiksmus, bendrai finansuojamus su 
kitomis viešojo sektoriaus ar privačiomis 
organizacijomis, kaip nurodyta 8 straipsnio 
1 dalyje, įskaitant sveikatos srityje 
veikiančias tarptautines organizacijas; 
pastarųjų veiksmus prireikus finansuojant 
be kvietimo teikti pasiūlymus, tinkamai 
pagrindus metinėse darbų programose,
vadovaujantis ES finansiniais 
reglamentais ir jų įgyvendinimo 
taisyklėmis;

Or. fr
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tinkamai pagrįsti veiksmai, finansuojami 
bendrai su tarptautinėmis sveikatos srityje 
veikiančiomis organizacijomis neskelbiant 
išankstinio kvietimo teikti pasiūlymus.

g) tinkamai pagrįsti veiksmai, finansuojami 
bendrai su tarptautinėmis sveikatos srityje 
veikiančiomis organizacijomis neskelbiant 
išankstinio kvietimo teikti pasiūlymus, 
vadovaujantis ES finansiniais 
reglamentais ir jų įgyvendinimo 
taisyklėmis.

Or. fr

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 1.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3. Sveikatos priežiūros darbuotojai: 
veiksmingo sveikatos priežiūros darbo 
jėgos prognozavimo ir planavimo plėtra 
numatant sveikatos priežiūros specialistų 
skaičių, praktikos aprėptį ir įgūdžius, 
stebint jų mobilumą (Sąjungos viduje) ir 
migraciją, parengiant veiksmingas 
įdarbinimo ir skatinimo pasilikti dirbti 
strategijas bei stiprinant gebėjimus.

1.3. Sveikatos priežiūros darbuotojai: 
veiksmingo sveikatos priežiūros darbo 
jėgos prognozavimo ir planavimo plėtra 
numatant sveikatos priežiūros specialistų 
skaičių, praktikos aprėptį ir atitiktį tarp 
mokymų ir reikalingų įgūdžių, stebint jų 
mobilumą (Sąjungos viduje) ir migraciją, 
parengiant veiksmingas įdarbinimo ir 
skatinimo pasilikti dirbti strategijas bei 
stiprinant gebėjimus, atsižvelgiant į 
priklausomybės bei visuomenės senėjimo 
problemą ir reguliariai įvertinant šiuos 
naujus poreikius.

Or. fr

Pagrindimas

Rengiant sveikatos priežiūros personalą ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas siekiant 
sukurti veiksmingą strategiją, skirtą padidinti kompetenciją ir numatyti įvairių specialistų 
poreikius Europos Sąjungoje.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 1.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4. Sprendimų dėl sveikatos sistemos 
reformų priėmimas: tiriamųjų žinių 
kaupimo ES lygmeniu mechanizmo 
sukūrimas, pripažintos ir įrodymais 
grindžiamos konsultacijos dėl efektyvių ir 
rentabilių investicijų į visuomenės sveikatą 
ir sveikatos sistemas. Pagalba diegiant 
mokslinių tyrimų projektų, finansuotų 
pagal 7-ąją pagrindinę programą, rezultatus 
ir vykdant ilgalaikę veiklą pagal būsimas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programas 
2014–2020 m.(Horizon 2020);

1.4. Sprendimų dėl sveikatos sistemos 
reformų priėmimas: tiriamųjų žinių 
kaupimo ES lygmeniu mechanizmo 
sukūrimas, pripažintos ir įrodymais 
grindžiamos konsultacijos dėl efektyvių ir 
rentabilių investicijų į visuomenės sveikatą 
ir sveikatos sistemas skatinant dalyvių 
konkurencingumą. Pagalba diegiant 
mokslinių tyrimų projektų, finansuotų 
pagal 7-ąją pagrindinę programą, rezultatus 
ir vykdant ilgalaikę veiklą pagal būsimas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programas 
2014–2020 m.(Horizon 2020);

Or. fr

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros sistemų reformos turėtų būti vykdomos atsižvelgiant į ilgalaikę ir 
vidutinio laikotarpio socialinių ir ekonominių dalyvių perspektyvą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 1.5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.5. Parama Europos inovacijų partnerystei 
aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje pagal 
jos tris temas: perspėjimo apie ligas, jų 
prevencijos ir ankstyvos diagnostikos 
inovacijos; ligų gydymo ir ligonių 
priežiūros bei aktyvaus senėjimo ir 
savarankiško gyvenimo sričių inovacijos;

1.5. Parama Europos inovacijų partnerystei 
aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje pagal 
jos tris temas: perspėjimo apie ligas, jų 
prevencijos ir ankstyvos diagnostikos 
inovacijos; ligų gydymo, ligonių 
priežiūros, ypač susijusio su 
neurodegeneracinėmis ligomis, bei 
aktyvaus senėjimo ir savarankiško 
gyvenimo sričių inovacijos;

Or. fr
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Pagrindimas

Ši partnerystė taip pat turi paspartinti naujoviškų sprendimų degeneracinių nervų ligų 
gydymo ir slaugos srityje.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4. Sauga: racionalaus antimikrobinių 
medžiagų naudojimo medicinoje gerinimas 
ir praktikos, kuri žinoma kaip skatinanti 
atsparumo antimikrobinėms medžiagoms 
plitimą, ribojimas; atsparių ir su sveikatos 
priežiūra susijusių infekcijų keliamos 
naštos mažinimas ir aprūpinimo 
veiksmingais antibiotikais užtikrinimas;

2.4. Sauga: racionalaus antimikrobinių 
medžiagų naudojimo medicinoje gerinimas 
ir praktikos, kuri žinoma kaip skatinanti 
atsparumo antimikrobinėms medžiagoms 
plitimą, ribojimas, visų pirma ligoninėse;
atsparių ir su sveikatos priežiūra susijusių 
infekcijų keliamos naštos mažinimas ir 
aprūpinimo veiksmingais antibiotikais 
užtikrinimas, visų pirma atidžiai 
nagrinėjant pastarųjų dozes, gydymo 
trukmę ir derinimą su kitais vaistais;

Or. fr

Pagrindimas

Būtina atkreipti dėmesį į ligonines, kur infekcijų plitimo galima išvengti įgyvendinant tikslines 
sanitarijos priemones. Tai darytų dvejopą poveikį: sumažintų infekcijų skaičių ir antibiotikų 
vartojimą bei atsparumo šiems antibiotikams vystymąsi.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.6. Sveikatos srities žinių sistemos 
kūrimas prisidedant prie įrodymais pagrįsto 
sprendimų priėmimo, įskaitant sveikatos 
srities duomenų rinkimą ir analizę bei 
plačią programos įgyvendinimo rezultatų 
sklaidą.

Sveikatos srities žinių sistemos kūrimas 
prisidedant prie įrodymais pagrįsto 
sprendimų priėmimo, įskaitant sveikatos 
srities duomenų rinkimą ir analizę bei 
plačią programos įgyvendinimo rezultatų 
sklaidą, ir remia pastangas reguliariai 
šiuos duomenis atnaujinti bei tobulinti jų 
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palyginamumą tarp valstybių narių.

Or. fr

Pagrindimas

Palyginamų Europos Sąjungos valstybių narių duomenų trūkumas yra pagrindinė kliūtis 
siekiant socialiai ir ekonomiškai veiksmingos bei tvarios politikos sveikatos srityje.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies 2.6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.6a. Remti Europos pramonės politikos, 
skatinančios sveikatos pramonės šakų 
konkurencingumą, plėtrą siekiant 
pagerinti naujovių diegimą ir padidinti 
prieigą prie saugesnių ir pacientams 
veiksmingesnių vaistų. 

Or. fr

Pagrindimas

Bendradarbiaudama su visais dalyviais Europos Sąjunga turėtų sukurti tikrą pramonės 
politiką, skirtą remti ir plėtoti mokslinius tyrimus ir inovacijas sveikatos sektoriuje.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 3.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1. Ekonomiškai efektyvios sveikatos 
ugdymo ir ligų prevencijos priemonės: tai 
bus veiksmai, skirti Europos masto 
tinklams ir partnerystėms kurti, įtraukiant 
didelį įvairių asmenų skaičių į 
komunikacijos bei informuotumo gerinimo 
pagrindiniais sveikatos probleminiais 
klausimais, pavyzdžiui, rūkymo 
prevencijos, piktnaudžiavimo alkoholiu, 
nutukimo, veiklą ir daugiausia dėmesio 

3.1. Ekonomiškai efektyvios sveikatos 
ugdymo ir ligų prevencijos priemonės: tai 
bus veiksmai, skirti Europos masto 
tinklams ir partnerystėms kurti, įtraukiant 
didelį įvairių asmenų skaičių į 
komunikacijos bei informuotumo gerinimo 
pagrindiniais sveikatos probleminiais 
klausimais, pavyzdžiui, rūkymo 
prevencijos, piktnaudžiavimo alkoholiu, 
mažu fiziniu aktyvumu, blogais mitybos 
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skiriant tarptautiniam veiklos aspektui ir
valstybėms narėms, kuriose šiais 
klausimais nedirbama arba dirbama mažai;

įpročiais kovojant su nutukimu, veiklą; 
daugiausia dėmesio skiriant tarptautiniam 
veiklos aspektui ir valstybėms narėms, 
kuriose šiais klausimais nedirbama arba 
dirbama mažai;

Or. fr

Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgta į visus rizikos veiksnius siekiant tinkamai ir veiksmingai vykdyti lėtinių 
ligų prevenciją.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 3.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2. Lėtinės ligos: parama Europos 
bendradarbiavimui ir tinklų kūrimui 
siekiant išvengti lėtinių ligų, įskaitant vėžį,
ir gerinti reagavimą į jas – dalijantis 
žiniomis, gerąja patirtimi ir rengiant 
bendrus prevencijos veiksmus. Kova su 
vėžiu: jau atlikto darbo tęsimas; Europos 
vėžio informacinės sistemos su 
palyginamais duomenimis sukūrimas; 
parama atrankinei patikrai dėl vėžio, 
įskaitant savanoriškos akreditacijos 
priemones; parama Europos gairių dėl 
prevencijos esant dideliems skirtumams 
rengimui;

3.2. Lėtinės ligos: parama Europos 
bendradarbiavimui ir tinklų kūrimui 
siekiant išvengti lėtinių ligų ir gerinti 
reagavimą į jas – dalijantis žiniomis, gerąja 
patirtimi ir rengiant bendrus prevencijos 
veiksmus. Jau atlikto darbo tęsimas; 
Europos lėtinių ligų informacinės sistemos 
su palyginamais duomenimis sukūrimas; 
parama atrankinei patikrai dėl lėtinių ligų, 
įskaitant savanoriškos akreditacijos 
priemones; parama Europos gairių dėl 
prevencijos esant dideliems skirtumams 
rengimui;

Or. fr

Pagrindimas

Visoms lėtinėms ligoms, ne tik vėžiui turėtų būti taikomos Europos bendradarbiavimo 
prevencijos srityje priemonės.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 dalies 3.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.4. Sveikatos srities žinių sistemos 
kūrimas prisidedant prie įrodymais pagrįsto 
sprendimų priėmimo, įskaitant sveikatos 
srities duomenų rinkimą ir analizę bei 
plačią programos įgyvendinimo rezultatų 
sklaidą.

3.4. Sveikatos srities žinių sistemos 
kūrimas prisidedant prie įrodymais pagrįsto 
sprendimų priėmimo, įskaitant sveikatos 
srities duomenų rinkimą ir analizę bei 
plačią programos įgyvendinimo rezultatų 
sklaidą, ir remia pastangas reguliariai 
šiuos duomenis atnaujinti bei tobulinti jų 
palyginamumą tarp valstybių narių. 

Or. fr

Pagrindimas

Palyginamų Europos Sąjungos valstybių narių duomenų trūkumas yra pagrindinė kliūtis 
siekiant socialiai ir ekonomiškai veiksmingos bei tvarios politikos sveikatos srityje.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalies 4.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.3. Parama gebėjimų reaguojant į grėsmes 
sveikatai stiprinimui valstybėse narėse: 
parengties ir reagavimo planavimas, 
visuomenės sveikatos sistemos reagavimo 
koordinavimas, bendri vakcinacijos 
metodai; rekomendacijų dėl apsaugos 
priemonių ekstremalių situacijų atvejais, 
informacijos gairių ir gerosios patirties 
gairių parengimas; naujos bendro 
medicininių priemonių įsigijimo tvarkos 
nustatymas; bendrų komunikacijos 
strategijų parengimas.

4.3. Parama gebėjimų reaguojant į grėsmes 
sveikatai stiprinimui valstybėse narėse:
parengties ir reagavimo planavimas, 
visuomenės sveikatos sistemos reagavimo 
koordinavimas, bendri vakcinacijos 
metodai, įskaitant, optimalios skiepijimo 
aprėpties diegimą siekiant veiksmingai 
kovoti su infekcinių ligų sustiprėjimu;
rekomendacijų dėl apsaugos priemonių 
ekstremalių situacijų atvejais, informacijos 
gairių ir gerosios patirties gairių 
parengimas; naujos bendro medicininių 
priemonių įsigijimo tvarkos nustatymas;
bendrų komunikacijos strategijų 
parengimas.

Or. fr
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Pagrindimas

Europos Sąjunga turėtų ryžtingiau vykdyti veiksmus, įgyvendinama bendras vakcinacijos 
strategijas, užtikrindama optimalios skiepijimo aprėpties diegimą.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Programa „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“ 2014–2020 m. laikotarpiu disponuoja 
446 mln. eurų biudžetu, t. y. daugiau nei 60 milijonų eurų per metus. Jos tikslas yra sutelkti 
dėmesį į pagrindines sritis, kuriose ES veiksmai sveikatos sektoriuje gali sukurti tikrą 
pridėtinę vertę.  Ji yra strategijos „Europa 2020“ dalis ir ja siekiama skatinti naujoves 
sveikatos priežiūros srityje, užtikrinti jų patikimumą, gerinant Europos piliečių gerovę. 

Šios lėšos papildo tam tikrą skaičių priemonių, susijusių su sveikata, per struktūrinius fondus 
ir 2014–2020 m. mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrąją programą.  Palyginti su ankstesniu 
laikotarpiu (2007–2013), šios programos finansavimas padidėjo 5,7 %. 

Potencialūs kandidatai, gausiantys finansavimą bus nacionalinės valdžios institucijos, vieši ir 
privatūs organizmai, tarptautinės organizacijos ir nevyriausybinės organizacijos, 
vadovaujantis bendro finansavimo principu. Labai svarbu, kad procedūros ir galimybės 
naudotis šiais biudžetais būtų kuo paprastesnės, kad valstybės narės ir sveikatos apsaugos 
specialistai galėtų kuo geriau jais pasinaudoti. 

Taip pat akivaizdu, kad sveikata neapsiriboja vien tik ekonomikos augimo logika ir 
programos pavadinimas „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“ gali būti klaidinantis. Vis 
dėlto reikėtų nepamiršti, kad šiuo pasirinkimu siekiama parodyti, kad ekonominės krizės 
Europoje metu sveikata yra ne tik nepriteklių sinonimas. Bendrieji apribojimai, taikomi 
viešiesiems finansams, verčia reformuoti sveikatos apsaugos sistemas siekiant kontroliuoti 
išlaidas, tuo pačiu maksimaliai didinant sektoriaus pelningumą ir inovacijas. Šios reformos 
yra būtinos, norint, kad sveikatos apsaugos sistemos galėtų patenkinti augančią priežiūros 
paslaugų paklausą, atsirandančią dėl gyventojų senėjimo, ir toliau teikti kokybiškas paslaugas 
ateities kartoms. Pavadinimas „Sveikata ir augimas“ būtų tikslingesnis, siekiant išvengti bet 
kokių nesusipratimų.

Sveikatos sektorius negali būti tapatinamas vien tik su gydymo pažangos pasiekimais. Tai 
turėtų būti svertas augimui, krizės metu kurti darbo vietas ir būti tikru Europos ekonomikos 
ramsčiu. Stiprėjant deindustrializacijai, sveikatos pramonė yra retas pirmaujančių pramonės 
sričių pavyzdys, nuo mokslinių tyrimų iki paskirstymo, daugiausia veikiantis Europos 
teritorijoje. Sveikatos pramonė ji turi būti pripažinta aukštųjų technologijų pramone.  Reikia 
nepamišti, kad, pavyzdžiui, vaistuose nuo vėžio yra tiek pat technologijų kiek „Airbus“ 
lėktuve. Pereiti nuo veikliosios medžiagos atradimo prie pramoninės vaistų gamybos yra 
inžinerijos ir technologijos iššūkis. 
Norint laimėti mūšį dėl naujovių, reikia sustiprinti jau veikiančias jėgas ir dirbti viešojo ir 
privataus sektorių veikėjais bei skirtingų disciplinų mokslininkais 

Programa taip pat siekiama tikslingesnio tikslų įgyvendinimo, kad būtų išvengta dubliavimo ir 
kuo geriau panaudoti finansiniai ištekliai, kurių dabar vis mažiau. Labai svarbu išvengti, kad 
nebūtų pateikiamas priemonių katalogas, nes to pasekmė būtų prieinamų finansavimo 
galimybių susmulkinimas. Programa nesiekiama pateikti išsamų negerovių sąrašą. Reikės 
daugiau dėmesio skirti ribotam skaičiui prioritetinių tikslų. 
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Biudžeto paskirstymas keturiems programos tikslams (sustiprinti inovacijas, gerinti galimybes 
naudotis geresnės kokybės ir saugesnėmis sveikatos priežiūros paslaugomis, padėti užkirsti 
kelią ligoms, apsaugoti piliečius nuo tarpvalstybinių grėsmių sveikatai) neturėtų būti griežtai 
nustatytas. Tikslų klasifikavimas, kiekvienam iš jų nustatant iš anksto apibrėžtą biudžetą, gali 
apriboti kai kurių projektų apimtį. 

Gali atsitikti taip, kad gali reikėti koreguoti sumas, susijusias su šia teisėkūros procedūra, 
atsižvelgiant į derybose dėl daugiametės finansinės programos programai „Sveikata ir 
augimas“ skirtų biudžeto asignavimų.

Skirtingų programos tikslų vertinimas turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į rezultatus, 
užregistruotus valstybių narių sveikatos priežiūros sistemose remiantis atitinkamais rodikliais 
(išlaidos procentais nuo BNP, gyvenimo trukmė ir gyventojų sveiko gyvenimo metų skaičius 
ir kt.).

Dėl prevencijos tikslo reikia labiau nustatyti rizikos veiksnius, kuriant veiksmingesnes 
strategijas. Tinkamai ir veiksmingai vykdant lėtinių ligų prevenciją, turi būti atsižvelgiama į 
pagrindinius rizikos veiksnius, įskaitant netinkamus mitybos įpročius ir mažą fizinį aktyvumą. 
Pavyzdžiui, didelis antsvorio ir nutukimo paplitimas tarp mažamečių vaikų neabejotinai turės 
įtakos širdies ligų paplitimui jiems sulaukus pilnametystės. 

Neišskiriant nė vienos konkrečios ligos, vis dėlto reikėtų labiau atsižvelgti į mūsų senėjančios 
visuomenės pasekmes. Dėl pailgėjusios gyvenimo trukmės labai padidėjo pagyvenusių 
žmonių dalis populiacijoje, kuri 2030 m. turėtų pasiekti 40 %.

Šis procesas tiek ekonomikai, tiek visuomenei kelia nemažai problemų ir iššūkių. Kuo ilgiau 
išsaugant žmogaus sveikatą ir jo gebėjimas išlikti aktyviam fiziškai ir socialiai, galima 
maksimaliai padidinti teigiamą poveikį našumui ir konkurencingumui.

Mūsų senjorų sveikatos būklės gerinimas ne tik padės juos apsaugoti nuo su amžiumi 
susijusių kančių, bet ir padės sumažinti visuomenei tenkančias socialines ir medicinos 
išlaidas.

Šiuo požiūriu, pageidautina, kad programoje daugiau dėmesio būtų skiriama 
neurodegeneracinėms ligoms, tokioms kaip Alzhaimerio liga ir kitoms demencijos 
atmainoms. Tai lėtinės ligos, turinčios ypatingų savybių: jomis serga daugiausia vyresnio 
amžiaus žmonės, sergantys asmenys tampa visiškai priklausomi, jiems reikalinga nuolatinė 
priežiūra. Šiomis ligomis serga daug žmonių (daugiau nei 7 milijonai žmonių Europoje kenčia 
nuo įvairių demencijos formų). Tai sukelia sunkių sveikatos priežiūros, ekonominių ir 
socialinių pasekmių.

Į programą turėtų būti geriau integruotas gyventojų senėjimas ir su amžiumi susijusios ligos. 
Tai yra horizontalus klausimas, susijęs tiek su 1 tikslu (prisidėti prie tvarių novatoriškų 
sveikatos sistemų), 2 tikslu (gerinti ES piliečių galimybes naudotis geresnės kokybės ir 
saugesnėmis sveikatos priežiūros paslaugomis) ir 3 tikslu (vykdyti ligų prevenciją ir ugdyti 
gerą sveikatą). 

Reikia iš anksto numatyti mūsų senėjančiai visuomenei gresiančias pasekmes, kad būtų 
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užtikrinti reikalingi ištekliai, reikalingi šio sektoriaus mokymams ir darbuotojų parengimui. 
Europos Sąjunga tikrai turės skatinti naujų darbo vietų kūrimą, kad būtų patenkinti nauji 
visuomenės poreikiai, kaip antai pagalba namuose ar priklausomiems asmenims pritaikytose 
įstaigose, tiek vyresnio amžiaus žmonėms, tiek ne, ir reguliariai juo įvertinti siekiant 
prisitaikyti prie realių pacientų ir juos slaugančių asmenų poreikių. 

Ketvirtasis ir paskutinis programos tikslas yra susijęs piliečių apsauga nuo tarpvalstybinių 
grėsmių sveikatai. Kovojant su šiomis grėsmėmis, gyventojų vakcinacija yra ypač veiksminga 
priemonė rimtų sveikatos pavojų atveju. 

Jei skiepijimas padėjo žymiai pagerinti Europos gyventojų sveikatos būklę, šiems 
pasiekimams gresia nemažai grėsmių: didelis gyventojų judumas, dėl ribotos prieigos prie 
sveikatos priežiūros nevakcinuotų gyventojų grupės ir vis didėjantis gyventojų nenoras 
skiepytis. Šiandien ES tenka dorotis su neseniai prasidėjusiais ir vis pasikartojančiais tymų 
protrūkiais bei tuberkuliozės atvejų padažnėjimu. 

Europos Sąjunga turėtų ryžtingiau vykdyti veiksmus, įgyvendinama bendras vakcinacijos 
strategijas ir užtikrindama optimalios skiepijimo aprėpties diegimą. Ir toliau dedant tęstines 
bendradarbiavimo ir naujovių diegimo pastangas, bendrai planuojant veiksmus ir 
įgyvendinant veiksmingas prevencines priemones, mums pavyks sumažinti mirtingumą nuo 
šių ligų.


