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LV Vienoti daudzveidībā LV

4.11.2020 A9-0196/224

Grozījums Nr. 224
Sara Cerdas, Jytte Guteland
S&D grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programma, attiecīgā gadījumā ievērojot 
pieeju “Viena veselība”, tiecas sasniegt 
šādus vispārīgos mērķus:

Programma, ievērojot principu “veselība 
visās politikas jomās” un pieeju “Viena 
veselība”, tiecas sasniegt šādus vispārīgos 
mērķus:

Or. en

Pamatojums

“Veselība visās politikas jomās” ir pieeja valsts rīcībpolitiku izstrādei, īstenošanai un 
pārskatīšanai neatkarīgi no nozares, ņemot vērā lēmumu ietekmi uz veselību, un kuras mērķis 
ir panākt sinerģiju, izvairīties no attiecīgo rīcībpolitiku radītas kaitīgas ietekmes uz veselību 
un uzlabot iedzīvotāju veselību un vienlīdzību veselības jomā (sk. ENVI grozījumu Nr. 52). 
Lai sasniegtu minētos mērķus, programma “ES Veselība” būtu jāīsteno, pilnībā ievērojot šo 
pieeju.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

4.11.2020 A9-0196/225

Grozījums Nr. 225
Sara Cerdas, Jytte Guteland
S&D grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 3. pantā minēto vispārīgo 
mērķu sasniegšanu tuvina ar šādu konkrētu 
mērķu starpniecību, attiecīgā gadījumā 
ievērojot pieeju “Viena veselība”:

Šīs regulas 3. pantā minēto vispārīgo 
mērķu sasniegšanu tuvina ar šādu konkrētu 
mērķu starpniecību, ievērojot principu 
“veselība visās politikas jomās” un pieeju 
“Viena veselība”:

Or. en

Pamatojums

“Veselība visās politikas jomās” ir pieeja valsts rīcībpolitiku izstrādei, īstenošanai un 
pārskatīšanai neatkarīgi no nozares, ņemot vērā lēmumu ietekmi uz veselību, un kuras mērķis 
ir panākt sinerģiju, izvairīties no attiecīgo rīcībpolitiku radītas kaitīgas ietekmes uz veselību 
un uzlabot iedzīvotāju veselību un vienlīdzību veselības jomā (sk. ENVI grozījumu Nr. 52). 
Lai sasniegtu minētos mērķus, programma “ES Veselība” būtu jāīsteno, pilnībā ievērojot šo 
pieeju.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

4.11.2020 A9-0196/226

Grozījums Nr. 226
Sara Cerdas, Jytte Guteland
S&D grupas vārdā
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) stiprināt Savienības spēju novērst 
nopietnus pārrobežu veselības 
apdraudējumus, tiem sagatavoties un uz 
tiem reaģēt, kā arī pārvaldīt veselības 
krīzes, arī koordinējot, nodrošinot un 
izvēršot ārkārtas veselības aprūpes spēju, 
vācot datus un īstenojot uzraudzību;

(1) stiprināt Savienības spēju novērst 
nopietnus pārrobežu veselības 
apdraudējumus, tiem sagatavoties un 
strauji uz tiem reaģēt, kā arī pārvaldīt 
veselības krīzes, arī koordinējot, 
nodrošinot un izvēršot ārkārtas veselības 
aprūpes spēju, vācot datus un īstenojot 
uzraudzību, koordinējot valstu veselības 
aprūpes sistēmu stresa testēšanu un 
izstrādājot kvalitatīvas veselības aprūpes 
standartus;

Or. en

Pamatojums

Programmai “ES veselība” būtu arī jāpalīdz izstrādāt standartus kvalitatīvai veselības 
aprūpei, kas garantētu pacientu drošību, pienācīgus darba un nodarbinātības standartus 
veselības aprūpes darbiniekiem un Eiropas izturētspēju pandēmiju un citu sabiedrības 
veselības krīžu gadījumā.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

4.11.2020 A9-0196/227

Grozījums Nr. 227
Sara Cerdas, Jytte Guteland
S&D grupas vārdā
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
I pielikums – f apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) darbības, kas veicina Savienības, 
valstu, reģionu un vietēja līmeņa iesaistīto 
personu spēju novērst Savienības mēroga 
un pārnozaru griezuma veselības krīzes, šo 
personu sagatavotību šādām krīzēm un to 
pārvarēšanai, un šo personu reaģēšanas 
spējas uz tām, atbalsttiesīgās darbības 
ietver arī ārkārtas situāciju plānošanu un 
gatavības mācības un medicīniskā, 
veselības aprūpes un sabiedrības veselības 
personāla prasmju pilnveidošanu;

(i) darbības, kas veicina Savienības, 
valstu, reģionu un vietēja līmeņa iesaistīto 
personu spēju novērst Savienības mēroga 
un pārnozaru griezuma veselības krīzes, šo 
personu sagatavotību šādām krīzēm un to 
pārvarēšanai, un šo personu reaģēšanas 
spējas uz tām, atbalsttiesīgās darbības 
ietver arī stresa testus, ārkārtas situāciju 
plānošanu un gatavības mācības, 
kvalitatīvas veselības aprūpes standartu 
izstrādi un medicīniskā, veselības aprūpes 
un sabiedrības veselības personāla prasmju 
pilnveidošanu;

Or. en

Pamatojums

Programmai “ES veselība” būtu arī jāpalīdz izstrādāt standartus kvalitatīvai veselības 
aprūpei, kas garantētu pacientu drošību, pienācīgus darba un nodarbinātības standartus 
veselības aprūpes darbiniekiem un Eiropas izturētspēju pandēmiju un citu sabiedrības 
veselības krīžu gadījumā.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

4.11.2020 A9-0196/228

Grozījums Nr. 228
Sara Cerdas, Jytte Guteland
S&D grupas vārdā
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Vecuma koriģēta izplatība 
attiecībā uz alkohola pārmērīgu lietošanu 
sadalījumā pēc dzimuma un vecuma 
grupām

Or. en

Pamatojums

Vienam no Programmas “ES veselība” konkrētajiem mērķiem vajadzētu būt īpašu pasākumu 
atbalstīšanai, lai pievērstos veselības determinantēm (sk. ENVI komitejas grozījumu Nr. 65). 
Pārmērīga alkohola lietošana ir viena no veselības determinantēm. Atbalsts dalībvalstu 
darbībām, kas vērstas uz veselības determinantēm, tostarp alkohola radītā kaitējuma 
samazināšanu, ir viens no pasākumiem, par kuriem var saņemt finansējumu (sk. ENVI 
komitejas grozījumu Nr. 141). Līdz ar to Programmas novērtēšanā vajadzētu iekļaut arī 
rādītāju, kas saistīts ar pārmērīgu alkohola lietošanu.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

4.11.2020 A9-0196/229

Grozījums Nr. 229
Sara Cerdas, Jytte Guteland
S&D grupas vārdā
Michèle Rivasi
Verts/ALE grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a Vecuma koriģēti nāves gadījumi, 
kas attiecināmi uz vides piesārņojumu (uz 
100 000 iedzīvotāju) sadalījumā pēc 
dzimuma un vecuma grupām

Or. en

Pamatojums

Vienam no Programmas “ES veselība” konkrētajiem mērķiem vajadzētu būt īpašu pasākumu 
atbalstīšanai, lai pievērstos veselības determinantēm (sk. ENVI komitejas grozījumu Nr. 65). 
Vides faktori ir vieni no veselības determinantēm. (sk. ENVI komitejas grozījumu Nr. 53).  
Riska pārvaldības darbs saistībā ar vides faktoriem un cilvēka slimībām ir viens no 
pasākumiem, par kuriem var saņemt finansējumu. (sk. I pielikuma f) punkta viii) apakšpunktu. 
Līdz ar to Programmas novērtēšanā vajadzētu iekļaut arī rādītāju, kas saistīts ar vides 
piesārņojumu.


