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ĪSS PAMATOJUMS

Programma „Veselība izaugsmei” tiek izstrādāta tādu lielu problēmu laikā, kas saistītas ar 
globalizāciju un nedrošu ekonomisko situāciju un kas īpaši skar Eiropas Savienību. Saistībā ar 
stratēģiju „Eiropa 2020” un jauno daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam Komisija 
sāk īstenot minēto programmu, lai veselības nozarē veicinātu inovācijas, nodrošinātu 
ilgtspējīgākas veselības aprūpes sistēmas, uzlabotu ES pilsoņu veselību un pasargātu viņus no 
pārrobežu veselības apdraudējumiem.  Ar šo programmu Komisija papildina esošās 
iniciatīvas, lai izveidotu dinamisku un konkurētspējīgu ES ekonomiku. Tādēļ veselība tiek 
apskatīta no ekonomiskā viedokļa — kā būtisks, prioritārs līdzeklis, proti, Eiropas pilsoņu 
veselība un labklājība ir drošs ieguldījums nākotnē.

Neraugoties uz to, Komisijas priekšlikumā, pēc atzinuma sagatavotājas domām, ir piedāvātas 
arī vairākas iespējas, kā varētu stiprināt ES prioritātes un pasākumus citās ar veselību saistītās 
jomās. Programmas „Veselība izaugsmei” darbības jomu varētu paplašināt, tajā iekļaujot 
priekšlikumus pārnozaru pasākumiem.  Šajā sakarībā atzinuma sagatavotāja

- uzsver, ka programma „Veselība izaugsmei” ir jāizmanto tam, lai veicinātu medicīnas 
pētniecību un to koordinētu Eiropas līmenī, nodrošinot, ka pieejamie resursi tiek 
izmantoti efektīvi. Attīstot pētniecību Eiropas veselības nozarē, tiks veicināta nozares 
izaugsme un ilgtspēja;

- aicina vairāk uzmanības veltīt nabadzības izraisītajām un novārtā atstātajam slimībām 
(PRND), kas vainojamas pie paaugstinātā mirstības līmeņa un dzīves kvalitātes 
pasliktināšanās miljoniem cilvēku jaunattīstības valstīs un kas globalizācijas un 
iedzīvotāju kustības ietekmē aizvien vairāk skar atsevišķas Eiropas valstis. ES 
jāpastiprina pasākumi šajā jomā, vienlaikus palīdzot uzlabot dzīves apstākļus 
jaunattīstības valstīs un veicinot šo valstu ekonomiku;

- norāda, ka programma „Veselība izaugsmei” būtiski papildina pamatiniciatīvu „Jaunas 
iemaņas jaunām darba vietām”, jo īpaši attiecībā uz „baltajām darbavietām” (veselības
aprūpes un sociālo pakalpojumu jomā). ES jāgarantē resursi, kas nepieciešami 
apmācības un mūžizglītības nodrošināšanai darba ņēmējiem minētajā nozarē, kurā 
nodarbināti aptuveni 20 miljoni cilvēku un kurā galvenokārt sabiedrības novecošanas 
ietekmē paredzama izaugsme nākotnē;

- attiecībā uz apmācības iespējām veselības aprūpes jomā nodarbinātajām personām 
uzskata, ka darba vietu un resursu modernizācijas nolūkā ir svarīgi izmantot iespējas, 
ko piedāvā jaunās tehnoloģijas, lai tādā veidā pilnībā attīstītu veselības aprūpes 
pakalpojumu potenciālu un uzlabotu to efektivitāti un iedarbīgumu. Īpaši pievilcīga 
šķiet to tehnoloģiju attīstība, kuru pamatā ir radiofrekvenču identifikācija (RFID), 
piemēram, lietiskā interneta attīstība.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Aptuveni 20 miljoni cilvēku visā ES 
strādā „baltajās darbavietās” veselības un 
sociālo pakalpojumu jomā — ir 
paredzams, ka turpmākajos gados šis 
skaitlis sabiedrības novecošanas ietekmē 
palielināsies. Apmācībai un mūžizglītībai 
šajā jutīgajā nozarē būtu jāparedz galvenā 
prioritāte. Tādēļ precīzāk jāizvērtē 
nepieciešamība pēc „baltajām 
darbavietām” un ieguldījumiem 
mūsdienīgās prasmēs, piemēram 
informācijas tehnoloģiju lietošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai līdz minimumam samazinātu 
pārrobežu veselības apdraudējumu radīto 
ietekmi uz sabiedrības veselību, kura var 
izpausties gan kā ķīmisku incidentu 
izraisīts masveida piesārņojums, gan kā 
pandēmija, līdzīgi sekām, ko nesen radīja 
E coli, gripas paveids H1N1 vai SARS 
(smags akūts respirators sindroms), 
Programmai būtu jāveicina spēcīgu 
mehānismu un instrumentu izveidošana un 
nostiprināšana nopietnu pārrobežu 
veselības apdraudējumu atklāšanai, 
novērtēšanai un novēršanai. Ņemot vērā 
šādu apdraudējumu būtību, Programmai 
vajadzētu atbalstīt saskaņotus ES līmeņa 
sabiedrības veselības aizsardzības 
pasākumus, ar kuriem risināt dažādus 

(11) Lai līdz minimumam samazinātu 
pārrobežu veselības apdraudējumu radīto 
ietekmi uz sabiedrības veselību, kura var 
izpausties gan kā ķīmisku incidentu 
izraisīts masveida piesārņojums, gan kā 
pandēmija, līdzīgi sekām, ko nesen radīja 
E coli, gripas paveids H1N1 vai SARS 
(smags akūts respirators sindroms) vai 
nabadzības izraisītās un novārtā atstātās 
slimības (PRND), kuras ietekmē aptuveni 
1 miljardu cilvēku visā pasaulē un kuras 
pasaules iedzīvotāju kustības ietekmē 
aizvien vairāk skar atsevišķas Eiropas 
valstis, Programmai būtu jāveicina spēcīgu 
mehānismu un instrumentu izveidošana un 
nostiprināšana nopietnu pārrobežu 
veselības apdraudējumu atklāšanai, 
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aspektus, sekmēt sagatavotības un 
reaģēšanas plānošanu, pamatīgus un 
uzticamus riska novērtējumus, kā arī 
spēcīgu risku un krīžu pārvarēšanas 
sistēmu. Saistībā ar to ir svarīgi, lai 
Programma nodrošinātu papildināmību ar 
Eiropas Slimību profilakses un kontroles 
centra darba programmu infekcijas slimību 
apkarošanai un ar darbībām, kas tiek 
atbalstītas ar Savienības pētniecības un 
inovācijas programmām. Īpaši centieni 
būtu jāvelta tam, lai nodrošinātu atbilstību 
un sinerģiju starp Programmu un darbu 
starptautiskajā veselības aizsardzības 
nozarē, kas tiek veikts saskaņā ar citām 
Kopienas programmām un instrumentiem, 
kuri vērsti jo īpaši uz tādām jomām kā 
gripa, HIV/AIDS, tuberkuloze un citi 
pārrobežu veselības apdraudējumi trešās 
valstīs. Programmā veiktie pasākumi var 
attiekties arī uz tādiem pārrobežu 
apdraudējumiem veselībai, kurus izraisa 
bioloģiski un ķīmiski incidenti un vides un 
klimata pārmaiņas. Kā noteikts Komisijas 
paziņojumā “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020””, Komisija ir apņēmusies 
klimata pārmaiņu jautājumus iestrādāt 
Savienības izdevumu programmās un 
vismaz 20 % no Savienības budžeta 
novirzīt ar klimatu saistītiem mērķiem. 
Izdevumi programmā “Veselība 
izaugsmei” atbilstīgi 4. mērķim vispārīgi 
veicinās šā mērķa sasniegšanu, pievēršoties 
ar klimata pārmaiņām saistītiem veselības 
apdraudējumiem. Komisija sniegs 
informāciju par izdevumiem, kas radušies 
saistībā ar klimata pārmaiņām programmā 
“Veselība izaugsmei”.

novērtēšanai un novēršanai. Ņemot vērā 
šādu apdraudējumu būtību, Programmai 
vajadzētu atbalstīt saskaņotus ES līmeņa 
sabiedrības veselības aizsardzības 
pasākumus, ar kuriem risināt dažādus 
aspektus, sekmēt sagatavotības un 
reaģēšanas plānošanu, pamatīgus un 
uzticamus riska novērtējumus, kā arī 
spēcīgu risku un krīžu pārvarēšanas 
sistēmu. Saistībā ar to ir svarīgi, lai 
Programma nodrošinātu papildināmību ar 
Eiropas Slimību profilakses un kontroles 
centra darba programmu infekcijas slimību 
apkarošanai un ar darbībām, kas tiek 
atbalstītas ar Savienības pētniecības un 
inovācijas programmām. Īpaši centieni 
būtu jāvelta tam, lai nodrošinātu atbilstību 
un sinerģiju starp Programmu un darbu 
starptautiskajā veselības aizsardzības 
nozarē, kas tiek veikts saskaņā ar citām 
Kopienas programmām un instrumentiem, 
kuri vērsti jo īpaši uz tādām jomām kā 
gripa, HIV/AIDS, tuberkuloze un citi 
pārrobežu veselības apdraudējumi trešās 
valstīs. Programmā veiktie pasākumi var 
attiekties arī uz tādiem pārrobežu 
apdraudējumiem veselībai, kurus izraisa 
bioloģiski un ķīmiski incidenti un vides un 
klimata pārmaiņas. Kā noteikts Komisijas 
paziņojumā “Budžets stratēģijai 
“Eiropa 2020””, Komisija ir apņēmusies 
klimata pārmaiņu jautājumus iestrādāt 
Savienības izdevumu programmās un 
vismaz 20 % no Savienības budžeta 
novirzīt ar klimatu saistītiem mērķiem. 
Izdevumi programmā “Veselība 
izaugsmei” atbilstīgi 4. mērķim vispārīgi 
veicinās šā mērķa sasniegšanu, pievēršoties 
ar klimata pārmaiņām saistītiem veselības 
apdraudējumiem. Komisija sniegs 
informāciju par izdevumiem, kas radušies 
saistībā ar klimata pārmaiņām programmā 
“Veselība izaugsmei”.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Efektīva un starptautiski 
konkurētspējīga Eiropas pētniecības 
nozare ir būtiska veselības nozares 
ilgtspējai un izaugsmei. Ar šo programmu 
arī būtu jāpalīdz nodrošināt, ka Eiropas 
pētniecības nozare tiek efektīvi 
strukturēta, ir augstā attīstības līmenī, 
veido sinerģijas un ka dalībvalstu un 
Eiropas ierobežotie līdzekļi tiek efektīvi 
izmantoti. Tam nepieciešams uz zinātnes 
vajadzībām balstīts process, kurā, 
pamatojoties uz dalībvalstu darbībām, tiks 
izstrādāta Eiropas koncepcija, ņemot vērā 
pētniecības un jo īpaši veselības aprūpes 
sistēmas vajadzības un prasības. Ar šo 
programmu būtu jāatbalsta šādas 
koncepcijas izstrāde.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.2. Veselības aizsardzības inovācija un e-
veselība — palielināt pacientu reģistru un 
citu e-veselības risinājumu savstarpēju 
izmantojamību; atbalstīt Eiropas sadarbību 
e-veselības jomā, jo īpaši attiecībā uz 
reģistriem un ieviešanu veselības aprūpes 
speciālistu vidē. Šis mērķis atbalstīs
Eiropas brīvprātīgo e-veselības tīklu, kurš 
izveidots ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2011/24/ES.

1.2. Veselības aizsardzības inovācija un e-
veselība — palielināt pacientu reģistru un 
citu e-veselības risinājumu, piemēram, 
lietiskā interneta, savstarpēju 
izmantojamību; atbalstīt Eiropas sadarbību 
e-veselības jomā, jo īpaši attiecībā uz 
reģistriem un ieviešanu veselības aprūpes 
speciālistu vidē. Šis mērķis atbalstīs 
Eiropas brīvprātīgo e-veselības tīklu, kurš 
izveidots ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2011/24/ES.
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Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1.3. punkts

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 prasmēm, tostarp 
prasmēm izmantot jaunās informācijas 
sistēmas un citas progresīvās tehnoloģijas, 
pārraudzīt veselības aprūpes speciālistu 
mobilitāti (Savienībā) un migrāciju, 
izstrādāt efektīvas darbā pieņemšanas un 
paturēšanas stratēģijas, kā arī uzlabot 
rīcībspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1.4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.4.a Eiropas veselības aprūpes nozare —
izstrādāt uz zinātnes vajadzībām balstītas 
koncepcijas tādas efektīvas un 
konkurētspējīgas Eiropas pētniecības 
sistēmas veidošanai, kuras pamatā ir 
dalībvalstu programmas un kura ir vērsta 
uz maksimālu sinerģiju veidošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.1. Sagatavotība nopietniem pārrobežu 
veselības apdraudējumiem un reaģēšana uz 
tiem, ņemot vērā pasaules mēroga 
iniciatīvas un saskaņojot rīcību ar tām —
ieviest kopējus elementus attiecībā uz 
vispārējas un specifiskas sagatavotības, 
tostarp sagatavotības pandēmiskajai gripai, 
plānošanu un regulāri ziņot par 
sagatavotības plānu izpildi.

4.1. Sagatavotība nopietniem pārrobežu 
veselības apdraudējumiem un reaģēšana uz 
tiem, ņemot vērā pasaules mēroga 
iniciatīvas un saskaņojot rīcību ar tām —
ieviest kopējus elementus attiecībā uz 
vispārējas un specifiskas sagatavotības, 
tostarp sagatavotības pandēmiskajai gripai, 
plānošanu un regulāri ziņot par 
sagatavotības plānu izpildi; stiprinot 
pētniecības partnerības starp 
akadēmiskām iestādēm, bezpeļņas 
organizācijām, farmācijas nozari un 
MVU Eiropā un visā pasaulē, ieviest 
jauninājumus pacientiem līdz šim novārtā 
atstāto slimību (piemēram, PRND) 
profilaksei, diagnosticēšanai un 
ārstēšanai. 

Or. en


