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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Programa „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“ buvo parengta didelių sunkumų, susijusių 
su globalizacija ir nestabilia ekonomikos padėtimi, laikotarpiu, kuris daro svarbų poveikį 
Europos Sąjungai. Atsižvelgdama į strategiją „Europa 2020“ ir į naujas finansines 
perspektyvas 2014–2020 m. laikotarpiui, Komisija pradeda įgyvendinti programą „Sveikata 
ekonomikos augimui skatinti“ kaip priemonę, skirtą sveikatos priežiūros inovacijoms skatinti, 
sveikatos sistemų tvarumui didinti, ES piliečių sveikatai gerinti ir saugoti juos nuo 
tarpvalstybinių grėsmių sveikatai. Šia programa Komisija papildo esamas iniciatyvas, skirtas 
dinamiškai ir konkurencingai ES ekonomikai kurti. Sveikata ekonominiu požiūriu laikoma 
esminiu prioritetiniu rodikliu: Europos piliečių sveikata ir gerovė – tai solidi investicija į 
ateitį. 

Tačiau, referentės nuomone, Komisijos pasiūlyme taip pat pateikiamos didelės galimybės 
sustiprinti ES prioritetus ir veiksmus kitose su sveikata susijusiose srityse. Programos 
„Sveikata ekonomikos augimui skatinti“  taikymo sritis galėtų būti išplėsta siekiant įtraukti 
visa apimančių veiksmų pasiūlymus. Atsižvelgdama į tai, referentė:

- pabrėžia poreikį panaudoti programą „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“ 
medicininių tyrimų srityje ir koordinuoti tai Europos lygmeniu, siekiant užtikrinti 
veiksmingą išteklių panaudojimą. Europos sveikatos priežiūros tyrimų srities plėtra 
paskatins jos augimą ir tvarumą.

- Ragina daugiau dėmesio skirti su skurdu susijusioms ir užleistoms ligoms (angl. 
PRND), kurios besivystančiose šalyse lemia didelį mirtingumą ir milijonų žmonių 
blogėjančias gyvenimo sąlygas, o dėl globalizacijos ir migracijos tendencijų jos plinta 
tam tikrose Europos šalyse. ES privalo dėti daugiau pastangų šioje srityje, kartu padėti 
pagerinti gyvenimo standartus besivystančiose šalyse ir skatinti jų ekonomiką;

- pabrėžia, kad programa „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“ iš esmės papildo 
pavyzdinę iniciatyvą „Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms“, ypač sveikatos ir 
socialinių paslaugų sektoriuje (vadinamosios baltosios darbo vietos). ES turi užtikrinti 
reikiamus išteklius, kad šio sektoriaus darbuotojams, kurių apie 20 mln., būtų 
užtikrintas mokymas ir mokymasis visą gyvenimą, kadangi šis sektorius turi didelį 
augimo potencialą, visų pirma dėl senstančios visuomenės;

- mano, kad norint suteikti sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojams mokymo 
galimybes ir modernizuoti darbo vietų įrankius ir išteklius, svarbu panaudoti naujų 
technologijų teikiamas galimybes, kad visapusiškai atskleisti sveikatos paslaugų 
potencialą ir pagerinti jų veiksmingumą bei efektyvumą. Ypatingą susidomėjimą kelia 
pažangios technologijos, grindžiamos radijo dažnio identifikavimu, pvz., daiktų 
internetas.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Apie 20 mln. žmonių visoje ES 
įdarbinti sveikatos ir socialinių paslaugų 
sektoriuje (vadinamosios baltosios darbo 
vietos), tikimasi, kad ateityje jų dar 
padaugės dėl senstančios visuomenės. 
Mokymas ir mokymasis visą gyvenimą 
turėtų būti pagrindinis šio jautraus 
sektoriaus prioritetas. Todėl reikėtų 
daugiau dėmesio skirti vadinamųjų 
baltųjų darbo vietų poreikiui ir 
investicijoms į šiuolaikiškų įgūdžių, pvz., 
naudotis informacinėmis technologijomis, 
gerinimą.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant sumažinti tarpvalstybinių 
grėsmių, pradedant cheminių incidentų 
sukeltu masiniu užterštumu ir baigiant 
pandemijomis, pavyzdžiui, neseniai 
sukeltomis E. coli,. H1N1 štamo gripo 
viruso ar SŪRS (sunkus ūmus respiracinis 
sindromas), pasekmes visuomenės 
sveikatai Programa turėtų padėti kurti ir 
išlaikyti stabilius mechanizmus ir 
priemones nustatyti, vertinti ir valdyti 
dideles tarpvalstybines grėsmes sveikatai. 
Dėl šių grėsmių pobūdžio Programa turėtų 
padėti remti koordinuojamas visuomenės 
sveikatos priemones ES lygmeniu, kad 
būtų galima spręsti įvairias problemas, 
stiprinti parengtį ir reagavimo į grėsmes 

(11) siekiant sumažinti tarpvalstybinių 
grėsmių, pradedant cheminių incidentų 
sukeltu masiniu užterštumu ir baigiant 
pandemijomis, pavyzdžiui, neseniai 
sukeltomis E. coli, H1N1 štamo gripo 
viruso ar SŪRS (sunkus ūmus respiracinis 
sindromas), arba su skurdu siejamomis ir 
užleistomis ligomis (angl. PRND), 
kuriomis serga 1 mlrd. žmonių pasaulyje 
ir kurios dėl visuotinio gyventojų judėjimo 
plinta tam tikrose Europos šalyse,
pasekmes visuomenės sveikatai Programa 
turėtų padėti kurti ir išlaikyti stabilius 
mechanizmus ir priemones nustatyti, 
vertinti ir valdyti dideles tarpvalstybines 
grėsmes sveikatai. Dėl šių grėsmių 
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planavimą, kurti tvarų ir patikimą rizikos 
vertinimą ir stiprią rizikos bei krizių 
valdymo sistemą. Šiomis aplinkybėmis 
svarbu, kad kovojant su užkrečiamosiomis 
ligomis būtų pasinaudota programos 
sąsajomis su Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro darbų programa ir veikla, 
remiama pagal Sąjungos mokslinių tyrimų 
ir inovacijų programas. Turėtų būti 
imamasi specialių priemonių užtikrinti 
Programos ir pagal kitas Bendrijos 
programas ir priemones, kuriomis visų 
pirma kovojama su gripu, ŽIV/AIDS, 
tuberkulioze ir kitomis tarptautinėmis 
grėsmėmis sveikatai trečiosiose šalyse, 
vykdomos sveikatos srities veiklos 
pasauliniu mastu derėjimą ir sinergiją. 
Pagal šią programą vykdomi veiksmai gali 
būti susiję ir su kitomis tarpvalstybinėmis 
grėsmėmis sveikatai, sukeltomis biologinių 
ir cheminių incidentų, aplinkos ir klimato 
kaitos. Kaip nurodyta Komisijos 
komunikate „2020 m. strategijos 
biudžetas“, Komisija įsipareigojo klimato 
kaitos klausimą įtraukti į bendrai Sąjungos 
finansuojamas programas ir bent 20 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti su klimato kaita 
susijusiems tikslams. Programos „Sveikata 
ekonomikos augimui skatinti“ 
finansavimas pagal 4 tikslą iš esmės 
prisidės prie minėto tikslo įgyvendinimo 
sprendžiant su klimato kaita susijusių 
grėsmių sveikatai keliamas problemas. 
Komisija teiks informaciją apie su klimato 
kaita susijusias išlaidas pagal Programą 
„Sveikata ekonomikos augimui skatinti“.

pobūdžio Programa turėtų padėti remti 
koordinuojamas visuomenės sveikatos 
priemones ES lygmeniu, kad būtų galima 
spręsti įvairias problemas, stiprinti parengtį 
ir reagavimo į grėsmes planavimą, kurti 
tvarų ir patikimą rizikos vertinimą ir stiprią 
rizikos bei krizių valdymo sistemą. Šiomis 
aplinkybėmis svarbu, kad kovojant su 
užkrečiamosiomis ligomis būtų 
pasinaudota programos sąsajomis su 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centro darbų programa ir veikla, remiama 
pagal Sąjungos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programas. Turėtų būti imamasi 
specialių priemonių užtikrinti Programos ir 
pagal kitas Bendrijos programas ir 
priemones, kuriomis visų pirma kovojama 
su gripu, ŽIV/AIDS, tuberkulioze ir 
kitomis tarptautinėmis grėsmėmis sveikatai 
trečiosiose šalyse, vykdomos sveikatos 
srities veiklos pasauliniu mastu derėjimą ir 
sinergiją. Pagal šią programą vykdomi 
veiksmai gali būti susiję ir su kitomis 
tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai, 
sukeltomis biologinių ir cheminių 
incidentų, aplinkos ir klimato kaitos. Kaip 
nurodyta Komisijos komunikate „2020 m. 
strategijos biudžetas“, Komisija 
įsipareigojo klimato kaitos klausimą 
įtraukti į bendrai Sąjungos finansuojamas 
programas ir bent 20 proc. Sąjungos 
biudžeto skirti su klimato kaita susijusiems 
tikslams. Programos „Sveikata ekonomikos 
augimui skatinti“ finansavimas pagal 4 
tikslą iš esmės prisidės prie minėto tikslo 
įgyvendinimo sprendžiant su klimato kaita 
susijusių grėsmių sveikatai keliamas 
problemas. Komisija teiks informaciją apie 
su klimato kaita susijusias išlaidas pagal 
Programą „Sveikata ekonomikos augimui 
skatinti“.

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Efektyvi ir tarptautiniu mastu
konkurencinga Europos mokslinių tyrimų 
aplinka itin svarbi sveikatos priežiūros 
tvarumui ir augimui. Ši programa taip pat 
turėtų padėti užtikrinti, kad Europos 
mokslinių tyrimų aplinka būtų 
veiksmingai sudėta, išvystyta, kad joje 
būtų plėtojama sąveika ir kad būtų 
efektyviai naudojami riboti nacionaliniai 
ir Europos ištekliai. Tam būtinas į 
mokslus orientuotas procesas, kuriame 
nacionalinės veiklos pagrindu bus 
kuriama Europos koncepcija, 
atsižvelgiant į tyrimų, ypač sveikatos 
priežiūros sistemos, poreikius ir būtinybę. 
Šios koncepcijos rengimas turėtų būti 
remiamas pagal šią programą.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2. Sveikatos srities inovacijos ir e. 
sveikata: pacientų registrų ir kitų e. 
sveikatos priemonių sąveikumo gerinimas; 
parama Europos bendradarbiavimui e. 
sveikatos srityje, visų pirma registrų ir 
sveikatos priežiūros specialistų žinių 
panaudojimo klausimais. Tai padės 
Europos savanoriškam e. sveikatos tinklui, 
nurodytam Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2011/24/ES;

1.2. Sveikatos srities inovacijos ir e. 
sveikata: pacientų registrų ir kitų e. 
sveikatos priemonių sąveikumo gerinimas, 
pvz., daiktų internetas; parama Europos 
bendradarbiavimui e. sveikatos srityje, visų 
pirma registrų ir sveikatos priežiūros 
specialistų žinių panaudojimo klausimais. 
Tai padės Europos savanoriškam e. 
sveikatos tinklui, nurodytam Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2011/24/ES;
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Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 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 įgūdžius, 
įskaitant gebėjimą naudotis naujomis 
informacinėmis sistemomis ir kitomis 
pažangiomis technologijomis, stebint jų 
mobilumą (Sąjungos viduje) ir migraciją, 
parengiant veiksmingas įdarbinimo ir 
skatinimo pasilikti dirbti strategijas bei 
stiprinant gebėjimus.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1.4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4a Europos sveikatos tyrimų aplinka:
kurti į mokslines veiksmingų ir 
konkurencingų Europos mokslinių tyrimų 
sistemų koncepcijas remiantis 
nacionalinėmis programomis ir kiek 
įmanoma siekiant sąveikos.

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.1. Parengtis ir reagavimas į rimtas 
tarpvalstybines grėsmes sveikatai 
atsižvelgiant į pasaulines iniciatyvas ir jas 
koordinuojant: patvirtintos bendrosios ir 
specialios parengties planavimo bendros 
priemonės, įskaitant pandeminiam gripui 
skirtas priemones, ir reguliarus parengties 
planų įgyvendinimo ataskaitų teikimas.

4.1. Parengtis ir reagavimas į rimtas 
tarpvalstybines grėsmes sveikatai 
atsižvelgiant į pasaulines iniciatyvas ir jas 
koordinuojant: patvirtintos bendrosios ir 
specialios parengties planavimo bendros 
priemonės, įskaitant pandeminiam gripui 
skirtas priemones, ir reguliarus parengties 
planų įgyvendinimo ataskaitų teikimas; 
diegti naujoves pacientams iki šiol 
užleistų ligų (pvz., su skurdu susijusių ir 
užleistų ligų) prevencijos, diagnostikos ir 
gydymo tikslais stiprinant akademinių 
įstaigų, ne pelno organizacijų, farmacijos 
pramonės ir MVĮ partnerystę mokslinių 
tyrimų srityje Europoje ir pasaulyje. 

Or. en


