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5.11.2020 A9-0196/240

Grozījums Nr. 240
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) LESD 168. pants paredz, ka 
Savienībai jāpapildina un jāatbalsta valstu 
veselības politika, jāstimulē sadarbība starp 
dalībvalstīm un jāveicina to programmu 
koordinācija, pilnībā ievērojot, ka par 
veselības politikas noteikšanu un veselības 
aprūpes pakalpojumu un medicīniskās 
aprūpes organizēšanu un sniegšanu atbild 
dalībvalstis.

(3) LESD 168. pants paredz, ka 
Savienībai jāpapildina un jāatbalsta valstu 
veselības politika, jāstimulē sadarbība starp 
dalībvalstīm un jāveicina to programmu 
koordinācija, pilnībā ievērojot, ka par 
savas valsts veselības politikas noteikšanu 
un veselības aprūpes pakalpojumu un 
medicīniskās aprūpes organizēšanu, 
sniegšanu un pārvaldību atbild katra 
dalībvalsts.

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/241

Grozījums Nr. 241
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā

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

(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 stratēģisko rezervju 
izveidi vai iniciatīvas lielāku spēju 
veidošanai reaģēšanā uz krīzi dalībvalstu 
līmenī, 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 
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veselības krīzes fāzēs: profilakses, 
sagatavošanās un reaģēšanas fāzē.

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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5.11.2020 A9-0196/242

Grozījums Nr. 242
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Veselības krīzē ātri izstrādāt 
medicīniskus pretpasākumus var palīdzēt 
ārkārtas kārtībā īstenotas veselības aprūpes 
tehnoloģiju novērtēšana un klīniskās 
pārbaudes, tāpēc Programmai būtu 
jāatbalsta šādu darbību atvieglināšana. Lai 
atbalstītu sadarbību veselības aprūpes 
tehnoloģiju Savienības līmeņa novērtēšanā, 
Komisija ir pieņēmusi priekšlikumu11 par 
veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu.

(11) Sabiedrības veselības krīžu 
kontekstā ātri izstrādāt medicīniskus 
pretpasākumus var palīdzēt ārkārtas kārtībā 
īstenotas veselības aprūpes tehnoloģiju 
novērtēšana un klīniskās pārbaudes, un 
Programmai būtu jāatbalsta šādu darbību 
atvieglināšana. Lai atbalstītu sadarbību 
veselības aprūpes tehnoloģiju Savienības 
līmeņa novērtēšanā, Komisija ir pieņēmusi 
priekšlikumu11 par veselības aprūpes 
tehnoloģiju novērtēšanu. Tomēr Padomē 
attiecībā uz priekšlikumu ir panākts 
ierobežots progress, jo dažas dalībvalstis ir 
apstrīdējušas tā atbilstību subsidiaritātes 
principam un iebildušas pret kopīgu 
veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtēšanas ziņojumu obligātu 
ieviešanu.

_________________ _________________
11 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, kas attiecas uz veselības 
aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko 
groza Direktīvu 2011/24/ES, COM(2018) 
51 final, 31.1.

11 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, kas attiecas uz veselības 
aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko 
groza Direktīvu 2011/24/ES, COM(2018) 
51 final, 31.1.

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/243

Grozījums Nr. 243
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Savienības veselības aizsardzības 
tiesību akti tūlītēji ietekmē sabiedrības 
veselību, iedzīvotāju dzīvi, veselības 
sistēmu efektivitāti un noturību un labu 
iekšējā tirgus darbību. Tiesiskajam 
regulējumam, kas reglamentē zāles un 
medicīniskās tehnoloģijas (medicīniski 
ražojumi, medicīniskās ierīces un 
cilvēkcilmes vielas), kā arī tabakas jomu, 
pacientu tiesības pārrobežu veselības 
aprūpē un nopietnus pārrobežu veselības 
apdraudējumus, ir būtiska nozīme veselības 
aizsardzībā Savienībā. Tāpēc Programmai 
būtu jāatbalsta veselību reglamentējošo 
Savienības tiesību aktu izstrāde, īstenošana 
un izpilde un jānodrošina augsti kvalitatīvi, 
salīdzināmi un uzticami dati, uz kuriem 
balstīt rīcībpolitiku izstrādi un pārraudzību.

(25) Savienības veselības aizsardzības 
tiesību akti tūlītēji ietekmē sabiedrības 
veselību, iedzīvotāju dzīvi, veselības 
sistēmu efektivitāti un noturību un labu 
iekšējā tirgus darbību. Tiesiskajam 
regulējumam, kas reglamentē zāles un 
medicīniskās tehnoloģijas (medicīniski 
ražojumi, medicīniskās ierīces un 
cilvēkcilmes vielas), kā arī tabakas jomu, 
pacientu tiesības pārrobežu veselības 
aprūpē un nopietnus pārrobežu veselības 
apdraudējumus, ir būtiska nozīme veselības 
aizsardzībā Savienībā. Tāpēc Programmai 
būtu jāatbalsta veselību reglamentējošo 
Savienības tiesību aktu izstrāde, īstenošana 
un izpilde, sadarbojoties ar tādam 
nozīmīgām partneraģentūrām un 
organizācijām kā Eiropas Zāļu aģentūra 
un Eiropas Slimību profilakses un 
kontroles centrs, un jānodrošina augsti 
kvalitatīvi, salīdzināmi un uzticami dati, uz 
kuriem balstīt rīcībpolitiku izstrādi un 
pārraudzību.

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/244

Grozījums Nr. 244
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
Savienības darbības programma veselības jomā 2021.–2027. gadam (programma “ES 
Veselība”)
(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) pilnībā ievērojot Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 168. panta 5. 
punktu, stiprināt Savienības, tostarp 
Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centra, 
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;

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/245

Grozījums Nr. 245
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa –6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) atbalstīt rīcību attiecībā uz 
nepārnēsājamu slimību (jo īpaši vēža) 
uzraudzību, profilaksi, diagnosticēšanu, 
ārstēšanu un aprūpi;

(6) atbalstīt rīcību attiecībā uz 
nepārnēsājamu slimību (jo īpaši vēža) 
uzraudzību, profilaksi, diagnosticēšanu, 
ārstēšanu un aprūpi un neirodeģeneratīvu 
traucējumu un citu galvas smadzeņu 
saslimšanu agrīnu diagnosticēšanu;

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/246

Grozījums Nr. 246
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa –9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) atbalstīt integrētu darbu starp 
dalībvalstīm un jo īpaši to veselības 
aprūpes sistēmām, arī sekmēt, ka tiek 
īstenota augsti iedarbīga profilakses prakse 
un tiek izvērsta Eiropas references tīklos 
un citus transnacionālos tīklos notiekošā 
tīklošanās;

(9) atbalstīt integrētu darbu starp 
dalībvalstīm un jo īpaši to veselības 
aprūpes sistēmām, arī sekmēt, ka tiek 
īstenota augsti iedarbīga profilakses prakse 
un tiek izvērsta Eiropas references tīklos 
un citus transnacionālos tīklos notiekošā 
tīklošanās, ietverot Orphanet tīklu;

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/247

Grozījums Nr. 247
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas vidusposma 
izvērtēšanu veic, tiklīdz ir pieejama 
pietiekama informācija par attiecīgo sadaļu 
īstenošanu, bet ne vēlāk kā četrus gadus 
pēc īstenošanas sākuma.

2. Programmas vidusposma 
izvērtēšanu veic, tiklīdz ir pieejama 
pietiekama informācija par attiecīgo sadaļu 
īstenošanu, bet ne vēlāk kā četrus gadus 
pēc īstenošanas sākuma un pirms tiek 
pieņemts lēmums par nākamajām darba 
programmām. Vidusposma izvērtēšanas 
rezultātus dara publiski pieejamus.

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/248

Grozījums Nr. 248
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. kopīgi īstenoto veselības aprūpes 
tehnoloģiju novērtēšanas ziņojumu skaits.

svītrots

Or. en


