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Grozījums Nr. 220
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță
grupas“Renew” vārdā

Ziņojums A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
Savienības darbības programmas veselības jomā (2021.–2027. gads) izveide un Regulas (ES) 
Nr. 282/2014 (programma “ES Veselība”) atcelšana
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Sakarā ar pārrobežu veselības 
apdraudējumu nopietno dabu Programmai 
būtu jāatbalsta koordinēti Savienības 
līmeņa sabiedrības veselības pasākumi, kas 
vēršas pret šādiem draudiem dažādos 
aspektos. Lai nostiprinātu spēju Savienībā 
sagatavoties veselības krīzei, uz to reaģēt 
un to pārvaldīt, Programmai būtu jāatbalsta 
darbības satvarā, ko veido ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1082/2013/ES10 iedibināti mehānismi 
un struktūras un citi attiecīgi Savienības 
līmenī iedibināti mehānismi un struktūras. 
Tas varētu aptvert pirmās nepieciešamības 
medicīnisko preču krājumu stratēģisku 
veidošanu vai spēju veidošanu reaģēšanā 
uz krīzi, ar vakcināciju un imunizāciju 
saistītus profilaktiskus pasākumus un 
pastiprinātas uzraudzības programmas. 
Šajā kontekstā Programmai, ievērojot 
pieeju “Viena veselība”, būtu jāveicina 
Savienības, valstu, reģionu līmeņa un 
vietēja līmeņa dalībniekiem piemītošā 
krīžu novēršanas, krīžgatavības, krīžu 
uzraudzības, pārvaldības un reaģēšanas 
spēja Savienības mērogā un pārnozaru 
griezumā, aptverot arī ārkārtas situāciju 
plānošanas un gatavības mācību scenārijus. 
Tai būtu jāatbalsta, ka tiek izveidots 
integrēts pārnozaru riska komunikācijas 
satvars, kas darbotos visās jebkuras 
veselības krīzes fāzēs: profilakses, 

(10) Sakarā ar pārrobežu veselības 
apdraudējumu nopietno dabu Programmai 
būtu jāatbalsta koordinēti Savienības un 
arī kaimiņreģionu līmeņa sabiedrības 
veselības pasākumi, kas vēršas pret šādiem 
draudiem dažādos aspektos. Lai 
nostiprinātu spēju Savienībā sagatavoties 
jebkādām turpmākām veselības krīzēm, uz 
tām reaģēt un tās pārvaldīt, Programmai 
būtu jāatbalsta darbības satvarā, ko veido 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu Nr. 1082/2013/ES10 iedibināti 
mehānismi un struktūras un citi attiecīgi 
Savienības līmenī iedibināti mehānismi un 
struktūras. Tas varētu aptvert pirmās 
nepieciešamības medicīnisko preču 
krājumu stratēģisku veidošanu vai spēju 
veidošanu reaģēšanā uz krīzi, ar 
vakcināciju un imunizāciju saistītus 
profilaktiskus pasākumus un pastiprinātas 
uzraudzības programmas, veselības 
informāciju un platformas apmaiņai ar 
paraugpraksi. Šajā kontekstā Programmai, 
ievērojot pieejas “Viena veselība” un 
“veselība visās politikas jomās”, būtu 
jāveicina Savienības, valstu, reģionu 
līmeņa un vietēja līmeņa dalībniekiem 
piemītošā krīžu novēršanas, krīžgatavības, 
krīžu uzraudzības, pārvaldības un 
reaģēšanas spēja Savienības mērogā un 
pārnozaru griezumā, aptverot arī ārkārtas 
situāciju plānošanas un gatavības mācību 
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sagatavošanās un reaģēšanas fāzē. scenārijus. Tai būtu jāatbalsta, ka tiek 
izveidots integrēts pārnozaru riska 
komunikācijas satvars, kas darbotos visās 
jebkuras veselības krīzes fāzēs: profilakses, 
sagatavošanās un reaģēšanas fāzē.

__________________ __________________
10 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 
22. oktobris) par nopietniem pārrobežu 
veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ 
Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 
5.11.2013., 1. lpp.).

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 
22. oktobris) par nopietniem pārrobežu 
veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ 
Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 
5.11.2013., 1. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 221
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir
grupas“Renew” vārdā

Ziņojums A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
Savienības darbības programmas veselības jomā (2021.–2027. gads) izveide un Regulas (ES) 
Nr. 282/2014 (programma “ES Veselība”) atcelšana
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) nodrošināt Savienībā krīzes sakarā 
būtisku ražojumu rezervju vai krājumu 
pieejamību un krīzes gadījumā 
mobilizējama medicīnas, veselības aprūpes 
un atbalsta personāla rezervi;

(2) nodrošināt Savienībā krīzes sakarā 
būtisku ražojumu rezervju vai krājumu 
pieejamību un atbalstīt darbības, ar ko 
nodrošinātu krīzes gadījumā mobilizējama 
medicīnas, veselības aprūpes un atbalsta 
personāla rezervi, piemēram, Eiropas 
Medicīniskā korpusa darbiniekus, tostarp 
uzlabojot veselības aprūpes speciālistu 
apmācību un atjauninot viņu zināšanas;

Or. en


