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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu 
„Veselība izaugsmei” — trešo ES daudzgadu rīcības programmu veselības aizsardzības 
jomā 2014.–2020. gadam
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0709),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 168. panta 
5. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0399/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 23. februāra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā 
arī Budžeta komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus 
(A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. uzsver, ka ar šo likumdošanas procedūru saistītās summas, iespējams, nāksies grozīt, 
ņemot vērā kopējo finansējuma apjomu, kas programmai „Veselība izaugsmei” tiks 
atvēlēts, noslēdzoties pašlaik notiekošajām sarunām par daudzgadu finanšu shēmu;

3. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 ...
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

ar ko izveido programmu „Veselība 
izaugsmei” — trešo ES daudzgadu rīcības 
programmu veselības aizsardzības jomā 
2014.–2020. gadam

ar ko izveido programmu „Veselība un 
izaugsme” — trešo ES daudzgadu rīcības 
programmu veselības aizsardzības jomā 
2014.–2020. gadam
(Grozījums attiecas uz visu šī tiesību akta 
tekstu. Ja grozījums tiks pieņemts, būs 
jāveic atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. fr

Pamatojums

Veselība nav tikai izaugsmes loģikai pakārtots faktors. Tādēļ nosaukums „Veselība 
izaugsmei” ir jāmaina, nošķirot šos divus jēdzienus. „Veselība un izaugsme” būtu 
piemērotāks nosaukums.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai izpildītu Līguma 168. pantā 
noteiktās prasības, ir vajadzīgi pastāvīgi 
centieni. Labas veselības veicināšana ES 
līmenī ir neatņemama „Eiropa 2020 —
stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” daļa. Cilvēku 
veselības un aktivitātes ilgākai 
saglabāšanai ir labvēlīga vispārējā ietekme 
uz veselību, tā arī pozitīvi ietekmē 
produktivitāti un konkurētspēju, vienlaicīgi 
samazinot uz valstu budžetiem radīto 
spiedienu. Inovācija veselības aprūpē 
palīdz risināt ilgtspējas problēmu nozarē 
demogrāfisko izmaiņu kontekstā, un, lai 
panāktu „integrējošu izaugsmi”, ir svarīgi 

(2) Lai izpildītu Līguma 168. pantā 
noteiktās prasības, ir vajadzīgi pastāvīgi 
centieni. Labas veselības veicināšana ES 
līmenī ir neatņemama „Eiropa 2020 —
stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” daļa. Cilvēku 
veselības un aktivitātes ilgākai 
saglabāšanai ir labvēlīga vispārējā ietekme 
uz veselību, tā arī pozitīvi ietekmē 
produktivitāti un konkurētspēju, vienlaicīgi 
samazinot uz valstu budžetiem radīto 
spiedienu. Atbalsts inovācijai, atzīstot tās 
nozīmību, veselības aprūpē palīdz risināt 
šīs nozares ilgtspējas problēmu 
demogrāfisko izmaiņu kontekstā, un, lai 
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samazināt nevienlīdzību veselības 
aizsardzības jomā. Ņemot to vērā, ir 
jāizveido programma „Veselība 
izaugsmei”, trešā ES rīcības programma 
veselības aizsardzības jomā (2014.–
2020. gadam) (turpmāk „Programma”).

panāktu „integrējošu izaugsmi”, ir svarīgi 
samazināt nevienlīdzību veselības 
aizsardzības jomā. Ņemot to vērā, ir 
jāizveido programma „Veselība 
izaugsmei” — trešā ES rīcības programma 
veselības aizsardzības jomā (2014.–
2020. gadam) (turpmāk „Programma”).

Or. fr

Pamatojums

Inovācija ir jāveicina, īstenojot atbilstošus pasākumus.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Inovācija veselības aprūpē attiecībā uz 
ražojumiem un pakalpojumiem, un 
organizēšanu un aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu var uzlabot pacientu aprūpes 
kvalitāti, kā arī palīdzēt reaģēt uz 
neatrisinātajām vajadzībām, vienlaicīgi arī 
palielinot rentabilitāti un aprūpes ilgtspēju. 
Tāpēc Programmai vajadzētu veicināt 
inovācijas apgūšanu veselības aprūpē.

(7) Inovācija veselības aprūpē attiecībā uz 
ražojumiem un pakalpojumiem, un 
organizēšanu un aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu var uzlabot pacientu aprūpes 
kvalitāti, kā arī palīdzēt reaģēt uz 
neatrisinātajām vajadzībām, vienlaicīgi arī 
palielinot rentabilitāti un aprūpes ilgtspēju. 
Tāpēc Programmai vajadzētu veicināt 
inovācijas apgūšanu veselības aprūpē un 
sekmēt tādas rūpniecības politikas 
izstrādi, kas vērsta uz veselības aprūpes 
jomas rūpniecības nozaru attīstību 
Savienībā.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Savienībai sadarbībā ar visām ieinteresētajām personām būtu jāizstrādā reāli 
īstenojama rūpniecības politika pētniecības un jauninājumu atbalstam un attīstībai veselības 
aprūpes nozarē.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ņemot vērā sabiedrības novecošanu, 
mērķtiecīgi ieguldījumi veselības 
veicināšanā un slimību profilaksē var 
palielināt „veselīgas dzīves gadu” skaitu un 
tādējādi veicināt to, ka vecāka gadagājuma 
cilvēki turpina strādāt arī novecojot. Vairāk 
nekā 80 % priekšlaicīgas nāves gadījumu 
ES izraisa hroniskas slimības. Identificējot,
izplatot apstiprinātu paraugpraksi attiecībā 
uz rentabliem profilakses pasākumiem un 
veicinot tās apgūšanu, vēršoties pret 
galvenajiem riska faktoriem, proti, 
smēķēšanu, alkohola pārmērīgu lietošanu 
un korpulenci, kā arī HIV/AIDS,
Programma atbalstīs slimību profilaksi un 
veicinās labu veselību, ņemot vērā arī 
sociālus un ar vidi saistītus pamatfaktorus.

(10) Ņemot vērā sabiedrības novecošanu, 
mērķtiecīgi ieguldījumi veselības 
veicināšanā un slimību profilaksē var 
palielināt „veselīgas dzīves gadu” skaitu un 
tādējādi veicināt to, ka vecāka gadagājuma 
cilvēki turpina strādāt arī novecojot. Vairāk 
nekā 80 % priekšlaicīgas nāves gadījumu 
ES izraisa hroniskas slimības. Identificējot 
un izplatot apstiprinātu paraugpraksi 
attiecībā uz rentabliem profilakses 
pasākumiem un veicinot tās apgūšanu, 
vēršoties pret galvenajiem riska faktoriem, 
proti, smēķēšanu, alkohola pārmērīgu 
lietošanu, mazkustīgu dzīvesveidu, 
neveselīgiem ēšanas paradumiem un 
korpulenci, Programma atbalstīs slimību 
profilaksi, sevišķi to slimību profilaksi, 
kuru ietekmē vājinās vai pat zūd 
kognitīvās un fiziskās funkcijas, un 
veicinās labu veselību, ņemot vērā arī 
sociālus un ar vidi saistītus pamatfaktorus.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu hronisko slimību atbilstošu un efektīvu profilaksi, ir jāņem vērā visi riska 
faktori.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Programma būtu jāīsteno, pilnībā 
ievērojot pārredzamības principu un 
saprātīgu līdzsvaru starp dažādajiem tās 
mērķiem. Būtu jāatlasa un Programmai 

(23) Programma būtu jāīsteno, pilnībā 
ievērojot pārredzamības principu. Budžeta 
līdzekļi dažādiem mērķiem ir jāsadala 
proporcionāli ieguvumam, ko attiecīgā 
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būtu jāfinansē atbilstošas darbības, uz 
kurām attiecas Programmas konkrētie 
mērķi un kurām piemīt skaidra ES 
pievienotā vērtība. Gada darba 
programmās jo īpaši būtu jāizklāsta 
būtiskākie atlases kritēriji, kas piemērojami 
potenciālajiem finansējuma saņēmējiem 
saskaņā ar Finanšu regulu, lai nodrošinātu, 
ka tiem ir finansiālās un operatīvās iespējas 
īstenot darbības, kas tiek finansētas 
atbilstīgi Programmai, un — attiecīgā 
gadījumā — pierādījumi to neatkarības 
apliecināšanai.

mērķa īstenošana varētu nodrošināt, 
uzlabojot Savienības iedzīvotāju veselības 
stāvokli. Tādēļ dažādus programmas 
mērķus nevajadzētu sadalīt pa atsevišķām 
kategorijām. Būtu jāatlasa un Programmai 
būtu jāfinansē atbilstošas darbības, uz 
kurām attiecas Programmas konkrētie 
mērķi un kurām piemīt skaidra ES 
pievienotā vērtība. Gada darba 
programmās jo īpaši būtu jāizklāsta 
būtiskākie atlases kritēriji, kas piemērojami 
potenciālajiem finansējuma saņēmējiem 
saskaņā ar Finanšu regulu, lai nodrošinātu, 
ka tiem ir finansiālās un operatīvās iespējas 
īstenot darbības, kuras tiek finansētas 
atbilstīgi Programmai, un — attiecīgā 
gadījumā — pierādījumi, kas apliecina
finansējuma saņēmēju neatkarību.

Or. fr

Pamatojums

Mērķu sadalījums, katram no tiem piešķirot noteiktu budžeta finansējumu, varētu ierobežot 
dažu projektu īstenošanas iespējas.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas „Veselība izaugsmei” 
vispārējie mērķi ir sadarboties ar 
dalībvalstīm, lai veicinātu inovāciju 
veselības aprūpē un palielinātu veselības 
aprūpes sistēmu ilgtspēju, uzlabot ES 
pilsoņu veselību un pasargāt viņus no 
pārrobežu veselības apdraudējumiem.

Programmas „Veselība izaugsmei” 
vispārējie mērķi ir sadarboties ar 
dalībvalstīm, lai veicinātu inovāciju 
veselības aprūpē, palielinātu veselības 
aprūpes sistēmu ilgtspēju un risinātu 
veselības aizsardzības, sociālās un 
ekonomiskās problēmas, ko rada 
sabiedrības novecošana un aizvien lielāka 
saslimstība ar hroniskām slimībām, kā arī 
uzlabot ES pilsoņu veselību un pasargāt 
viņus no pārrobežu veselības 
apdraudējumiem.
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Or. fr

Pamatojums

Demogrāfiskā struktūra mainās, radot vairākus gan ekonomikas nozarei, gan sabiedrībai 
grūti risināmus jautājumus un problēmas.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis mērķis tiks veicināts, jo īpaši palielinot 
to dalībvalstu skaitu, kas izmanto 
izstrādātos instrumentus, mehānismus un 
ieteikumus;

Šī mērķa īstenošana tiks vērtēta, jo īpaši 
ņemot vērā dalībvalstu veselības aprūpes 
sistēmās reģistrētos rezultātus; 

Or. fr

Pamatojums

Programmas mērķu izpilde ir jāvērtē pēc atbilstošiem rādītājiem, piemēram, rezultātiem, kas 
dažādās dalībvalstīs sasniegti mūža ilguma ziņā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) identificēt, izplatīt apstiprinātu 
paraugpraksi attiecībā uz rentabliem 
profilakses pasākumiem un veicināt tās 
apgūšanu, vēršoties pret galvenajiem riska 
faktoriem, proti, smēķēšanu, alkohola 
pārmērīgu lietošanu un korpulenci, kā arī 
HIV/AIDS, īpašu uzsvaru liekot uz 
pārrobežu dimensiju, lai novērstu slimības 
un veicinātu labu veselību.

3) identificēt un izplatīt apstiprinātu 
paraugpraksi attiecībā uz rentabliem 
profilakses pasākumiem un veicināt tās 
apgūšanu, vēršoties pret galvenajiem riska 
faktoriem, proti, smēķēšanu, alkohola 
pārmērīgu lietošanu, neveselīgiem ēšanas 
paradumiem, mazkustīgu dzīvesveidu un 
korpulenci, īpašu uzsvaru liekot uz 
pārrobežu dimensiju, lai novērstu slimības 
un veicinātu labu veselību.

Or. fr
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Pamatojums

Lai nodrošinātu hronisko slimību atbilstošu un efektīvu profilaksi, ir jāņem vērā visi riska 
faktori.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis mērķis tiks veicināts, jo īpaši palielinot
to dalībvalstu skaitu, kuras iesaistās labas 
veselības veicināšanā un slimību 
profilaksē, izmantojot apstiprinātu 
paraugpraksi; 

Šī mērķa īstenošana tiks vērtēta, jo īpaši 
ņemot vērā to likumdošanas darbību un 
normatīvo aktu skaita pieaugumu, kurus 
dalībvalstis īstenojušas, iesaistoties labas 
veselības veicināšanā un hronisko slimību 
profilaksē;

Or. fr

Pamatojums

Programmas mērķu izpilde ir jāvērtē pēc atbilstošiem dažādās dalībvalstīs sasniegtiem 
rādītājiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 3. pantā minētos mērķus 
sasniedz, īstenojot turpmāk uzskaitītās 
darbības un ievērojot prioritātes, kas 
noteiktas šīs regulas 11. pantā minētajā 
darba programmā.

Šīs regulas 3. pantā minētie mērķi tiek 
sasniegti, īstenojot I pielikumā uzskaitītās 
darbības un ievērojot prioritātes, kas 
noteiktas šīs regulas 11. pantā minētajā 
darba programmā.

1) Veselības aprūpes sistēmu novatorisma 
un ilgtspējas veicināšana:
1.1. attīstīt ES sadarbību medicīnas 
tehnoloģiju novērtēšanā saistībā ar 
Direktīvu 2011/24/ES par pacientu tiesību 
piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē; 
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1.2. veicināt veselības jomā ieviestās 
inovācijas un e-veselības tehnoloģiju 
apgūšanu, palielinot e-veselības 
lietojumprogrammu savstarpēju 
izmantojamību;
1.3. atbalstīt ES veselības aprūpes 
darbaspēka ilgtspēju, veicinot efektīvu 
prognozēšanu un plānošanu un efektīvas 
darbā pieņemšanas un paturēšanas 
stratēģijas;
1.4. nodrošināt speciālās zināšanas, lai 
palīdzētu dalībvalstīm veikt reformas 
veselības aprūpes sistēmās;
1.5. atbalstīt Eiropas inovāciju partnerību 
aktīvas un veselīgas novecošanas 
veicināšanai, kas ir izmēģinājuma 
projekts atbilstīgi stratēģijas 
„Eiropa 2020” pamatiniciatīvai 
„Inovācijas savienība”; 
1.6. darbības, kas prasītas ES tiesību 
aktos vai veicina tajos izvirzīto mērķu 
īstenošanu tādās jomās kā medicīnas 
ierīces, kā arī e-veselības un medicīnas 
tehnoloģiju novērtēšanas noteikumos, ko 
paredz tiesību akti pārrobežu veselības 
aprūpes jomā;
1.7. veicināt ar veselību saistīto zināšanu 
sistēmu, tostarp zinātniskās komitejas, lai 
sekmētu ar pierādījumiem pamatotu 
lēmumu pieņemšanu.
2) Labākas un drošākas veselības aprūpes 
pieejamības palielināšana pilsoņiem: 
2.1. izveidot un akreditēt Eiropas 
references tīklus; 
2.2. atbalstīt darbības saistībā ar reti 
sastopamām slimībām, tostarp Eiropas 
references tīklu (saskaņā ar 2.1. punktu), 
informācijas un reģistru izveidi, 
pamatojoties uz kopējiem akreditācijas 
kritērijiem;
2.3. nostiprināt sadarbību pacientu 
aprūpes drošības un kvalitātes jomā, 
palielinot informācijas pieejamību 
pacientiem, veicot paraugprakses 
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apmaiņu un izstrādājot pamatnostādnes; 
atbalstīt pasākumus hronisku slimību 
ārstēšanas un izpētes jomā, tostarp 
izstrādāt Eiropas pamatnostādnes;
2.4. izstrādāt pamatnostādnes, lai 
uzlabotu antibakteriālo preparātu 
pienācīgu izmantošanu cilvēkiem 
paredzētajās zālēs un samazinātu praksi, 
kas palielina antimikrobo rezistenci;
2.5. darbības, kas prasītas ES tiesību 
aktos vai veicina tajos izvirzīto mērķu 
īstenošanu tādās jomās kā audi un šūnas, 
asinis, orgāni, pacientu tiesības pārrobežu 
veselības aprūpē un zāles;
2.6. veicināt ar veselību saistīto zināšanu 
sistēmu, lai sekmētu ar pierādījumiem 
pamatotu lēmumu pieņemšanu.
3) Labas veselības veicināšana un slimību 
profilakse:
3.1. veikt paraugprakses apmaiņu par 
galvenajiem veselības jautājumiem, 
piemēram, smēķēšanas novēršanu, 
alkohola nodarīto kaitējumu un 
korpulences apkarošanu;
3.2. atbalstīt hronisku slimību, tostarp 
vēža, profilaksi, veicinot zināšanu un 
paraugprakses apmaiņu un izstrādājot 
kopējas darbības;
3.3. darbības, kas prasītas ES tiesību 
aktos vai veicina tajos izvirzīto mērķu 
īstenošanu tādās jomās kā tabakas 
izstrādājumi un to reklāma;
3.4. veicināt ar veselību saistīto zināšanu 
sistēmu, lai sekmētu ar pierādījumiem 
pamatotu lēmumu pieņemšanu.
4) Pilsoņu aizsargāšana no pārrobežu 
veselības apdraudējumiem:
4.1. nostiprināt sagatavotību un spēju 
reaģēt nopietnu pārrobežu veselības 
apdraudējumu gadījumos;
4.2. uzlabot riska novērtēšanas spēju, 
papildinot zinātnisko kompetenci, un 
pilnveidot esošos novērtējumus;
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4.3. atbalstīt dalībvalstu rīcībspējas 
uzlabošanu veselības apdraudējumu 
gadījumā, inter alia plānojot un 
koordinējot sagatavotību un reaģēšanu, 
sagatavojot kopējas vakcinācijas 
stratēģijas, izstrādājot pamatnostādnes un 
mehānismus kopējam medicīnisko 
pretlīdzekļu iepirkumam;
4.4. darbības, kas prasītas ES tiesību 
aktos vai veicina tajos izvirzīto mērķu 
īstenošanu tādās jomās kā lipīgas 
infekcijas slimības un citi veselības 
apdraudējumi;
4.5. veicināt ar veselību saistīto zināšanu 
sistēmu, lai sekmētu ar pierādījumiem 
pamatotu lēmumu pieņemšanu. 
Šo darbību iespējamā satura sīkāks 
apraksts ir ietverts I pielikumā. Šīs regulas 
II pielikumā ir iekļauts indikatīvs saistošo 
tiesību aktu saraksts.

Šīs regulas II pielikumā ir iekļauts 
indikatīvs saistošo tiesību aktu saraksts.

Or. fr

Pamatojums

Nav vērts 4. pantā vēlreiz uzskaitīt programmai atbilstošās darbības, ja tās sīkāk izklāstītas 
I pielikumā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) darbības ar skaidru ES pievienoto 
vērtību, kuras līdzfinansē citas valsts vai 
privātas iestādes, kas minētas 8. panta 
1. punktā, tostarp starptautiskas 
organizācijas, kas aktīvi darbojas veselības 
jomā, attiecībā uz pēdējām minētām
attiecīgā gadījumā neorganizējot 
iepriekšēju uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus, ja tas ir pienācīgi pamatots 
gada darba programmās;

b) darbības ar skaidru ES pievienoto 
vērtību, kuras saskaņā ar Eiropas 
Savienības Finanšu regulu un tās 
īstenošanas noteikumiem līdzfinansē citas 
valsts vai privātas iestādes, kas minētas 
8. panta 1. punktā, tostarp starptautiskas 
organizācijas, kas aktīvi darbojas veselības 
jomā, attiecībā uz pēdējām minētajām
neorganizējot iepriekšēju uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus, ja tas ir pienācīgi 
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pamatots gada darba programmās;

Or. fr

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) darbības, ko līdzfinansē starptautiskas 
organizācijas, kuras aktīvi darbojas 
veselības jomā, pienācīgi pamatotos 
gadījumos bez iepriekšēja uzaicinājuma 
iesniegt priekšlikumus.

g) darbības, ko saskaņā ar Eiropas 
Savienības Finanšu regulu un tās 
īstenošanas noteikumiem līdzfinansē 
starptautiskas organizācijas, kuras aktīvi 
darbojas veselības jomā, pienācīgi 
pamatotos gadījumos bez iepriekšēja 
uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.3. Veselības aprūpes darbaspēks —
izstrādāt efektīvu veselības aprūpes 
darbaspēka prognozēšanu un plānošanu 
attiecībā uz veselības aprūpes speciālistu 
skaitu, darbības jomu un prasmēm, 
pārraudzīt veselības aprūpes speciālistu 
mobilitāti (Savienībā) un migrāciju, 
izstrādāt efektīvas darbā pieņemšanas un 
paturēšanas stratēģijas, kā arī uzlabot 
rīcībspēju.

1.3. Veselības aprūpes darbaspēks —
izstrādāt efektīvu veselības aprūpes 
darbaspēka prognozēšanu un plānošanu 
attiecībā uz veselības aprūpes speciālistu 
skaitu, darbības jomu un vajadzīgajām 
prasmēm atbilstošu kvalifikāciju, 
pārraudzīt veselības aprūpes speciālistu 
mobilitāti (Savienībā) un migrāciju, 
izstrādāt efektīvas darbā pieņemšanas un 
paturēšanas stratēģijas, kā arī uzlabot 
rīcībspēju, jo īpaši ņemot vērā ar 
iedzīvotāju novecošanu un atkarību 
saistītās problēmas un regulāri izvērtējot 
jaunās vajadzības.

Or. fr
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Pamatojums

Īpaša uzmanība būtu jāpievērš veselības aprūpes personāla apmācībai, izstrādājot efektīvu 
stratēģiju, kas veicinātu izcilību un nodrošinātu dažādas speciālistu vajadzības Eiropas 
Savienībā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4. Lēmumu pieņemšana par veselības 
aprūpes sistēmu reformām — izveidot 
mehānismu kompetences apvienošanai 
Savienības līmenī, lai varētu sniegt 
pamatotus un uz pierādījumiem balstītus 
ieteikumus par efektīviem un lietderīgiem 
ieguldījumiem sabiedrības veselības 
aizsardzībā un veselības aprūpes sistēmās. 
Veicināt to rezultātu ieviešanu, kuri izriet 
no pētniecības projektiem, ko atbalsta 
saskaņā ar Septīto pamatprogrammu, un —
ilgākā termiņā — darbības, kas tiks 
īstenotas atbilstoši gaidāmajām pētniecības
un inovācijas programmām laikposmam no 
2014. līdz 2020. gadam 
(„Apvārsnis 2020”).

1.4. Lēmumu pieņemšana par veselības 
aprūpes sistēmu reformām — izveidot 
mehānismu kompetences apvienošanai 
Savienības līmenī, lai varētu sniegt 
pamatotus un uz pierādījumiem balstītus 
ieteikumus par efektīviem un lietderīgiem 
ieguldījumiem sabiedrības veselības 
aizsardzībā un veselības aprūpes sistēmās, 
veicinot dalībnieku konkurētspēju. 
Veicināt to rezultātu ieviešanu, kuri izriet 
no pētniecības projektiem, ko atbalsta 
saskaņā ar Septīto pamatprogrammu, un —
ilgākā termiņā — darbības, kas tiks 
īstenotas atbilstoši gaidāmajām pētniecības 
un inovācijas programmām laikposmam no 
2014. līdz 2020. gadam 
(„Apvārsnis 2020”).

Or. fr

Pamatojums

Veselības aprūpes sistēmu reforma būtu jāveic, cita starpā ņemot vērā arī sociālās jomas un 
ekonomikas nozares dalībnieku vidēja termiņa un ilgtermiņa perspektīvu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.5. Atbalsts Eiropas inovāciju partnerībai 
aktīvas un veselīgas novecošanas 

1.5. Atbalsts Eiropas inovāciju partnerībai 
aktīvas un veselīgas novecošanas 
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veicināšanai tās trīs jomās, proti, inovācija 
izpratnes vairošanā, profilaksē un agrīnā 
diagnosticēšanā, inovācija ārstēšanā un 
aprūpē un inovācija aktīvas novecošanas 
un neatkarīgas dzīves veicināšanā.

veicināšanai tās trīs jomās, proti, inovācija 
izpratnes vairošanā, profilaksē un agrīnā 
diagnosticēšanā, inovācija ārstēšanā un 
aprūpē, jo īpaši saistībā ar deģeneratīvām 
nervu sistēmas slimībām, un inovācija 
aktīvas novecošanas un neatkarīgas dzīves 
veicināšanā.

Or. fr

Pamatojums

Šai partnerībai ir arī jānodrošina, lai ātrāk tiktu rasti novatoriski risinājumi deģeneratīvu 
nervu sistēmas slimību ārstēšanas un attiecīgo pacientu aprūpes vajadzībām.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4. Drošība — uzlabot antibakteriālo 
preparātu pienācīgu izmantošanu cilvēkiem 
paredzētajās zālēs un samazināt tādu 
praksi, kas palielina antimikrobo rezistenci;
samazināt rezistentu infekciju un veselības 
aprūpē iegūtu infekciju radīto slogu un 
nodrošināt iedarbīgu antibiotiku 
pieejamību.

2.4. Drošība — uzlabot antibakteriālo 
preparātu pienācīgu izmantošanu cilvēkiem 
paredzētajās zālēs un samazināt tādu 
praksi, kas palielina antimikrobo rezistenci, 
sevišķi slimnīcās; samazināt rezistentu 
infekciju un veselības aprūpē iegūtu 
infekciju radīto slogu un nodrošināt 
iedarbīgu antibiotiku pieejamību, šai 
nolūkā sevišķi rūpīgi izvērtējot ieteicamās 
antibiotiku devas, ārstēšanas ilgumu un 
mijiedarbību ar citām zālēm.

Or. fr

Pamatojums

Īpašs uzsvars liekams uz slimnīcām, kur iespējams nepieļaut infekciju izplatīšanos, veicot 
mērķtiecīgas ārstnieciskas darbības. Tādējādi varētu ierobežot arī infekciju skaitu un 
antibiotiku lietošanu, kā arī ierobežot pret šīm antibiotikām rezistentu mikroorganismu 
veidošanos. 
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.6. Veicināt ar veselību saistīto zināšanu 
sistēmu, lai sekmētu ar pierādījumiem 
pamatotu lēmumu pieņemšanu, tostarp 
veselības datu vākšanu un analīzi, kā arī 
Programmas rezultātu plašu izplatīšanu.

2.6. Veicināt ar veselību saistīto zināšanu 
sistēmu, lai sekmētu ar pierādījumiem 
pamatotu lēmumu pieņemšanu, tostarp 
veselības datu vākšanu un analīzi, kā arī 
Programmas rezultātu plašu izplatīšanu, un 
sekmēt šādu datu regulāru atjaunināšanu, 
kā arī nodrošināt šo dalībvalstīs iegūto 
datu salīdzināmību.

Or. fr

Pamatojums

Tas, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs iegūtie dati nav salīdzināmi, nopietni kavē sociāli un 
ekonomiski iedarbīgas un ilgtspējīgas politikas īstenošanu veselības aprūpes jomā.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 2.6.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.6.a Palīdzēt veidot tādu ES rūpniecības 
politiku, kas veicina veselības aprūpes 
jomas rūpniecības nozaru konkurētspēju, 
tā nodrošinot sekmīgāku inovāciju un 
pacientiem drošāku un iedarbīgāku zāļu 
plašāku pieejamību.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Savienībai sadarbībā ar visām ieinteresētajām personām būtu jāizstrādā reāli 
īstenojama rūpniecības politika pētniecības un jauninājumu atbalstam un attīstībai veselības 
aprūpes nozarē.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1. Rentabli veicināšanas un profilakses 
pasākumi — tie ietver darbības, lai 
izveidotu Eiropas mēroga tīklus un 
partnerības, iesaistot plašu dalībnieku 
klāstu pasākumos, kuru mērķis ir uzlabot 
informētību un izpratni par galvenajiem 
veselības jautājumiem, piemēram, 
smēķēšanas, alkohola pārmērīgas 
lietošanas un korpulences novēršanu, 
īpašu uzsvaru liekot uz pārrobežu 
dimensiju un dalībvalstīm, kurās pasākumi 
šajās jomās netiek veikti vai tiek veikti 
mazā apjomā.

3.1. Rentabli veicināšanas un profilakses 
pasākumi — tie ietver darbības, lai 
izveidotu Eiropas mēroga tīklus un 
partnerības, iesaistot plašu dalībnieku 
klāstu pasākumos, kuru mērķis ir uzlabot 
informētību un izpratni par galvenajiem 
veselības jautājumiem, piemēram, par to, 
kā novērst smēķēšanu un alkohola 
pārmērīgu lietošanu un kā cīnīties ar 
neveselīgiem ēšanas paradumiem un 
mazkustīgu dzīvesveidu, lai novērstu 
korpulenci, īpašu uzsvaru liekot uz 
pārrobežu dimensiju un dalībvalstīm, kurās 
pasākumi šajās jomās netiek veikti vai tiek 
veikti mazā apjomā.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu hronisko slimību atbilstošu un efektīvu profilaksi, ir jāņem vērā visi riska 
faktori.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2. Hroniskas slimības — atbalstīt Eiropas 
līmeņa sadarbību un tīklu veidošanu 
attiecībā uz hronisku slimību, tostarp vēža,
profilaksi un labāku reaģēšanu uz tām, 
apmainoties zināšanām, labo praksi un 
izstrādājot kopējas darbības saistībā ar 
profilaksi. Vēzis —  pārraudzīt paveikto 
darbu; izveidot Eiropas vēža informācijas 
sistēmu ar salīdzināmiem datiem; atbalstīt 
vēža skrīningu, tostarp brīvprātīgas 

3.2. Hroniskas slimības — atbalstīt Eiropas 
līmeņa sadarbību un tīklu veidošanu 
attiecībā uz hronisku slimību profilaksi un 
labāku reaģēšanu uz tām, apmainoties 
zināšanām, labo praksi un izstrādājot 
kopējas darbības saistībā ar profilaksi. 
Pārraudzīt paveikto darbu; izveidot Eiropas 
hronisko slimību informācijas sistēmu ar 
salīdzināmiem datiem; atbalstīt hronisko 
slimību skrīningu, tostarp brīvprātīgas 
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akreditācijas mehānismus; atbalstīt Eiropas 
pamatnostādņu izstrādi par profilaksi 
jomās, kurās pastāv liela nevienlīdzība.

akreditācijas mehānismus; atbalstīt Eiropas 
pamatnostādņu izstrādi par profilaksi 
jomās, kurās pastāv liela nevienlīdzība.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas līmeņa sadarbība ir jāveido attiecībā uz visu hronisko slimību, ne tikai vēža, 
profilaksi.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 3.4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.4 Veicināt ar veselību saistīto zināšanu 
sistēmu, lai sekmētu ar pierādījumiem 
pamatotu lēmumu pieņemšanu, tostarp 
veselības datu vākšanu un analīzi, kā arī 
Programmas rezultātu plašu izplatīšanu.

3.4. Veicināt ar veselību saistīto zināšanu 
sistēmu, lai sekmētu ar pierādījumiem 
pamatotu lēmumu pieņemšanu, tostarp 
veselības datu vākšanu un analīzi, kā arī 
Programmas rezultātu plašu izplatīšanu, un 
sekmēt šādu datu regulāru atjaunināšanu, 
kā arī nodrošināt šo dalībvalstīs iegūto 
datu salīdzināmību. 

Or. fr

Pamatojums

Tas, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs iegūtie dati nav salīdzināmi, nopietni kavē sociāli un 
ekonomiski iedarbīgas un ilgtspējīgas politikas īstenošanu veselības aprūpes jomā.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.3. Atbalsts dalībvalstu rīcībspējas 
uzlabošanai veselības apdraudējumu 
gadījumā — plānot sagatavotību un 
reaģēšanu, saskaņot sabiedrības veselības 
aprūpes sistēmas reakciju, sagatavot 
kopējas vakcinācijas stratēģijas; izstrādāt 

4.3. Atbalsts dalībvalstu rīcībspējas 
uzlabošanai veselības apdraudējumu 
gadījumā — plānot sagatavotību un 
reaģēšanu, saskaņot sabiedrības veselības 
aprūpes sistēmas reakciju, sagatavot 
kopējas vakcinācijas stratēģijas, tostarp 
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pamatnostādnes par aizsardzības 
pasākumiem ārkārtas situācijās, 
informāciju un labo praksi; izveidot jaunu 
mehānismu kopējam medicīnisko 
pretlīdzekļu iepirkumam; izstrādāt kopējas 
komunikācijas stratēģijas.

nodrošināt optimālu vakcinācijas 
pārklājumu, lai efektīvi cīnītos pret 
infekcijas slimību uzliesmojumu; izstrādāt 
pamatnostādnes par aizsardzības 
pasākumiem ārkārtas situācijās, 
informāciju un labo praksi; izveidot jaunu
mehānismu kopējam medicīnisko 
pretlīdzekļu iepirkumam; izstrādāt kopējas 
komunikācijas stratēģijas.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Savienībai būtu jārosina brīvprātīgāka rīcība saistībā ar kopēju vakcinācijas 
stratēģiju īstenošanu, garantējot, ka tiek nodrošināts optimāls vakcinācijas pārklājums.
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PASKAIDROJUMS

Kopējais budžeta finansējums, kas programmai „Veselība izaugsmei” atvēlēts laikposmā no 
2014. līdz 2020. gadam, ir EUR 446 miljoni, t. i., vairāk nekā EUR 60 miljoni gadā. 
Programmu paredzēts īstenot, pievēršoties galvenajām jomām, kurās rīcība Eiropas 
Savienības līmenī var nodrošināt reālu pievienoto vērtību veselības aprūpes nozarē. 
Programma ir saskaņota ar stratēģiju „Eiropa 2020”, un tās mērķis ir veicināt inovāciju 
veselības aprūpes nozarē un nodrošināt tās ilgtspēju, uzlabojot Eiropas iedzīvotāju labklājību. 

Šis finansējums papildinās vairākus citus ar veselības aprūpi saistītus pasākumus, kas 
īstenojami, izmantojot struktūrfondus, kā arī saskaņā ar pētniecības un jauninājumu 
pamatprogrammu 2014.–2020. gadam. Salīdzinājumā ar iepriekšējo laikposmu (2007–2013) 
programmai atvēlēto līdzekļu apjoms ir palielinājies par 5,7 %. 

Šo finansējumu varēs saņemt valsts iestādes, sabiedriskas un privātas struktūras, 
starptautiskas organizācijas un nevalstiskas organizācijas, nodrošinot līdzfinansējumu. 
Svarīgi, lai attiecīgās procedūras būtu iespējami vienkāršākas un budžeta līdzekļi būtu 
maksimāli viegli pieejami, tā garantējot, ka dalībvalstis un veselības aprūpes speciālisti tos 
var iespējami labāk izmantot. 

Skaidrs ir arī tas, ka veselība nav tikai izaugsmes loģikai pakārtots faktors, un programmas 
nosaukums „Veselība izaugsmei” var radīt neskaidrības. Tādēļ jāatgādina — laikā, kad 
Eiropas ekonomikā iestājusies krīze, šāda nosaukuma izvēle liecina, ka veselības aprūpe 
nenozīmē tikai un vienīgi zaudējumus. Valsts finansēm ir spēkā vispārēji ierobežojumi, tādēļ 
obligāti jāveic veselības aprūpes sistēmu reforma, lai kontrolētu izdevumus, panākot nozares 
optimālu rentabilitāti un efektīvāk rosinot inovāciju. Šī reforma ir būtiska, lai veselības 
aprūpes sistēmas spētu nodrošināt pieprasījumu pēc ārstniecības pakalpojumiem, kurš 
sabiedrības novecošanas ietekmē aizvien vairāk palielinās, un spētu sniegt kvalitatīvu 
veselības aprūpi arī nākamajām paaudzēm. Nosaukums „Veselība un izaugsme” būtu 
piemērotāks, lai novērstu jebkādus pārpratumus.

Patiesībā labāka ārstniecība nav vienīgā veselības aprūpes nozares vērtība. Šai nozarei jābūt 
izaugsmes līdzsvarotājai, jārada darba vietas krīzes laikā un jākļūst par patiesu Eiropas 
ekonomikas balstu. Rūpniecības likvidācijas apstākļos veselības aprūpes nozare ir viens no 
retajiem progresīvas nozares piemēriem, kuras uzņēmumi atrodas galvenokārt ES teritorijā, 
un tai ir plašs darbības spektrs — no pētniecības līdz pat produktu izplatīšanai. Ņemot to vērā, 
ir jāatzīst, ka tā ir augsto tehnoloģiju nozare. Lai atceramies, piemēram, to, ka pretvēža 
preparātu izstrādes tehnoloģija ir līdzvērtīga gaisa kuģa Airbus izstrādes tehnoloģijai. 
Risinājumi, kas nodrošinātu, ka jaunatklāta aktīvā viela kļūst par rūpnieciski ražotu zāļu 
sastāvdaļu, ir jārod inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā. 
Lai gūtu sekmes, veicinot inovāciju, ir jāstrādā krietni intensīvāk, sadarbojoties ar publiskā un 
privātā sektora dalībniekiem, kā arī pētniekiem no dažādām zinātnes disciplīnām. 

Precīzāk nosakot mērķus, programma ir izstrādāta tā, lai nepieļautu dublēšanos un labāk 
izmantotu finanšu resursus, kuru apjoms ir samazinājies. Noteikti jāizvairās no tā, ka uzsvars 
tiek likts uz pasākumu sarakstu, jo tas savukārt var izraisīt pieejamā finansējuma 
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fragmentāciju. Tas nav programmas uzdevums — izsmeļoši uzskaitīt slimības. Tā drīzāk būtu 
jāīsteno, pievēršoties noteiktam prioritāro mērķu skaitam. 

Budžeta līdzekļu sadalījumam starp četriem programmas mērķiem (veicināt inovāciju, 
nodrošināt kvalitatīvākas un drošākas veselības aprūpes plašāku pieejamību, sekmēt slimību 
profilaksi un aizsargāt iedzīvotājus no pārrobežu veselības apdraudējuma) nav jābūt 
nemainīgam. Mērķu sadalījums, katram no tiem piešķirot noteiktu budžeta finansējumu, 
varētu ierobežot dažu projektu īstenošanas iespējas. 

Turklāt ar šo likumdošanas procedūru saistītās summas, iespējams, nāksies grozīt, ņemot vērā 
kopējo finansējuma apjomu, kas programmai „Veselība un izaugsme” tiks atvēlēts, 
noslēdzoties sarunām par daudzgadu finanšu shēmu.

Dažādu programmas mērķu izpilde ir jāvērtē pēc atbilstošiem rādītājiem, ņemot vērā 
dalībvalstu veselības aprūpes sistēmās reģistrētos rezultātus (izmaksas % no NKP, iedzīvotāju 
mūža ilguma ziņā sasniegtie rezultāti, veselīgas dzīves gadu skaits u. c.).

Attiecībā uz profilakses mērķi drīzāk ir jānosaka riska faktori, lai stratēģijas būtu efektīvākas. 
Lai nodrošinātu hronisko slimību atbilstošu un efektīvu profilaksi, ir jāņem vērā visi galvenie 
riska faktori, tostarp neveselīgi ēšanas paradumi un mazkustīgs dzīvesveids. Piemēram, 
izteikta liekā svara un aptaukošanās tendence, kas vērojama maziem bērniem, nenoliedzami 
ietekmēs to, cik lielā mērā būs izplatītas sirds slimības pieaugušo vecumā. 

Arī neuzskaitot konkrētas slimības, tomēr ir vairāk jārēķinās ar iedzīvotāju novecošanas 
sekām. Palielinoties paredzamajam dzīves ilgumam, būtiski palielināsies vecāka gadagājuma 
iedzīvotāju īpatsvars, kas laikposmā līdz 2030. gadam varētu sasniegt 40 %.

Šis process rada vairākus gan ekonomikas nozarei, gan sabiedrībai grūti risināmus jautājumus 
un problēmas. Pēc iespējas ilgāk saglabājot cilvēka veselību un viņa spēju būt gan fiziski, gan 
sociāli aktīvam, var nodrošināt, ka tas optimāli pozitīvi ietekmē ražību un konkurētspēju.

Uzlabojot veco ļaužu veselību, iespējams ne vien pasargāt viņus no ciešanām, kas saistītas ar 
novecošanu, bet arī samazināt sabiedrības segtos sociālos un medicīniskos izdevumus.

Raugoties no šāda viedokļa, ir vēlams, lai, īstenojot programmu, lielāka uzmanība tiktu 
pievērsta deģeneratīvām nervu sistēmas slimībām, tādām kā Alcheimera slimība un citi 
demences veidi. Tās ir hroniskas slimības ar īpašu specifiku — ar tām galvenokārt slimo 
vecāka gadagājuma cilvēki, slimnieki kļūst pilnībā atkarīgi un viņiem ir nepieciešama 
pastāvīga aprūpe. Šīs slimības skar ļoti daudzus cilvēkus (vairāk nekā 7 miljoni cilvēku 
Eiropā cieš no kāda demences veida). Tam ir smagas medicīniskas, ekonomiskas un sociālas 
sekas.

Tātad programmā sekmīgāk būtu jāiekļauj iedzīvotāju novecošanas un ar vecumu saistītu 
slimību faktori. Tā ir transversāla problēma, kas vienlīdz attiecas uz 1. mērķi (veicināt 
novatorisku un ilgtspējīgu veselības aprūpes sistēmu izveidi), 2. mērķi (nodrošināt Savienības 
iedzīvotājiem kvalitatīvākas un drošākas veselības aprūpes plašāku pieejamību) un 3. mērķi 
(nodrošināt slimību profilaksi un veicināt labu veselību). 
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Ar iedzīvotāju novecošanas sekām ir arī jārēķinās, lai garantētu nozares darbinieku apmācībai 
un kvalifikācijai nepieciešamos resursus. Eiropas Savienībai obligāti jāveicina jaunu darba 
vietu radīšana, lai reaģētu uz jauniem sabiedrībai grūti risināmiem jautājumiem, tādiem kā 
aprūpe dzīvesvietā vai iestādēs, kas piemērotas no aprūpes atkarīgiem dažāda vecuma 
cilvēkiem, un jāveic regulārs novērtējums, lai attiecīgās iestādes pielāgotu slimnieku un viņu 
aprūpētāju faktiskajām vajadzībām. 

Ceturtais un pēdējais programmas mērķis attiecas uz iedzīvotāju aizsardzību pret pārrobežu 
veselības apdraudējumu. Ļoti bīstama veselības apdraudējuma gadījumā īpaši efektīvs riska 
novēršanas līdzeklis ir iedzīvotāju vakcinācija. 

Kaut gan, pateicoties vakcinācijai, Eiropas iedzīvotāju veselības stāvoklis ir ievērojami 
uzlabojies, vakcinācijas turpmāku attīstību kavē vairāki riska faktori: iedzīvotāju lielāka 
mobilitāte, nevakcinētu iedzīvotāju grupas, kuriem veselības aprūpes pakalpojumi nav pilnībā 
pieejami, un tas, ka arvien samazinās vakcinācijas piekritēju skaits. Pašlaik Eiropas 
Savienībai nākas cīnīties ar jauniem un noturīgiem masalu uzliesmojumiem un pat ar pēkšņu 
tuberkulozes uzliesmojumu. 

Eiropas Savienībai būtu jārosina brīvprātīgāka rīcība saistībā ar kopēju vakcinācijas stratēģiju 
īstenošanu, garantējot, ka tiek nodrošināts optimāls vakcinācijas pārklājums. Lai mazinātu šo 
slimību izraisīto mirstību, būs nepieciešama pastāvīga sadarbība un inovācija, kopīgas 
plānošanas darbības un efektīvu profilakses pasākumu īstenošana.


