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4.11.2020 A9-0196/222

Grozījums Nr. 222
Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou, Sophia in 't Veld
grupas“Renew” vārdā
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Jytte Guteland, Sara Cerdas
S&D grupas vārdā
Malin Björk
GUE/NGL grupas vārdā
Michèle Rivasi, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
Savienības darbības programma veselības jomā 2021.-2027. gadam (programma "ES 
veselībai")
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) stiprināt veselības aprūpes sistēmu 
rezultativitāti, piekļūstamību, ilgtspēju un 
noturību, arī atbalstot digitālo pārveidi, 
digitālo rīku un pakalpojumu ieviešanu, 
sistēmiskas reformas, jaunu aprūpes 
modeļu īstenošanu un vispārēju veselības 
apdrošināšanu, kā arī risināt jautājumus 
saistībā ar nevienlīdzību veselības jomā;

(4) stiprināt veselības aprūpes sistēmu 
rezultativitāti, piekļūstamību, ilgtspēju un 
noturību, arī atbalstot digitālo pārveidi, 
tostarp Eiropas veselības datu telpas 
izveidi un īstenošanu, sistēmiskas 
reformas, jaunu aprūpes modeļu 
īstenošanu, uzlabot vienlīdzīgu un 
savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, 
ilgtspējīgiem, cenas ziņā pieejamiem un 
uz cilvēku vērstiem un rezultātiem 
balstītiem veselības aprūpes un saistītiem 
aprūpes pakalpojumiem, panākt vispārēju 
veselības apdrošināšanu, ietverot piekļuvi 
seksuālajai un reproduktīvajai veselībai 
un tiesībām, un samazināt nevienlīdzību 
un netaisnību veselības jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 223
Véronique Trillet-Lenoir, Chrysoula Zacharopoulou, Sophia in 't Veld
grupas“Renew” vārdā
Heléne Fritzon, Maria Noichl, Jytte Guteland, Sara Cerdas
S&D grupas vārdā
Malin Björk
GUE/NGL grupas vārdā
Michèle Rivasi, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
Savienības darbības programma veselības jomā 2021.-2027. gadam (programma "ES 
veselībai")
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) atbalstīt Savienības iemaksas 
starptautiskās un globālās veselības 
iniciatīvās.

(10) atbalstīt Savienības iemaksas 
starptautiskās un globālās veselības 
saistībās un iniciatīvās, tostarp tādās, kas 
atbalsta piekļuvi seksuālajai un 
reproduktīvajai veselībai un tiesības uz 
šādu veselību;

Or. en


