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4.11.2021 A9-0247/248

Grozījums Nr. 248
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas "The Left" vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas "Renew" vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8 a) Ņemot vērā Covid-19 pandēmijā 
gūto pieredzi, ar šo regulu būtu jāievieš 
stingrākas pilnvaras koordinācijai 
Savienības līmenī. Sabiedrības veselības 
ārkārtas situācijas izsludināšana 
Savienības līmenī palielinātu 
koordināciju un nodrošinātu medicīnisko 
pretlīdzekļu savlaicīgu izstrādi, krājumu 
veidošanu un kopīgu iepirkšanu HERA 
paspārnē.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/249

Grozījums Nr. 249
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas "The Left" vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas "Renew" vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tā kā nopietni pārrobežu veselības 
apdraudējumi pastāv arī ārpus Savienības 
robežām, būtu jāpaplašina medicīnisko 
pretlīdzekļu kopīgs iepirkums, iekļaujot 
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 
valstis un Savienības kandidātvalstis 
saskaņā ar piemērojamiem Savienības 
tiesību aktiem. Kopīgā iepirkuma 
nolīgums, kurā noteikti praktiskie aspekti, 
kas reglamentē kopīgā iepirkuma 
procedūru, kura paredzēta Lēmuma 
Nr. 1082/2013/ES 5. pantā, arī būtu 
jāpielāgo, iekļaujot ekskluzivitātes 
klauzulu attiecībā uz sarunām un 
iepirkumu kopīgā iepirkuma procedūrā 
iesaistītajām valstīm, lai nodrošinātu 
labāku koordināciju ES ietvaros. Komisijai 
būtu jānodrošina koordinācija un 
informācijas apmaiņa starp vienībām, kuras 
rīko jebkādu darbību saskaņā ar 
dažādajiem mehānismiem, kas izveidoti 
saskaņā ar šo regulu, un citām atbilstīgām 
Savienības struktūrām saistībā ar 

(9) Tā kā nopietni pārrobežu veselības 
apdraudējumi pastāv arī ārpus Savienības 
robežām, Savienībai cīņā pret šādiem 
apdraudējumiem būtu jāpieņem 
koordinēta pieeja, kam pamatā būtu 
solidaritāte un atbildība. Tāpēc 
medicīnisko pretlīdzekļu kopīgais 
iepirkums būtu jāpaplašina un saskaņā ar 
piemērojamajiem Savienības tiesību 
aktiem jāiekļauj Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas valstis, Savienības 
kandidātvalstis, Andoras Firstiste, 
Monako Firstiste, Sanmarīno Republika 
un Vatikāna Pilsētvalsts. Medicīnisko 
pretlīdzekļu kopīgs iepirkums stiprinātu 
iesaistīto valstu pozīcijas sarunās, 
uzlabotu piegādes drošību un nodrošinātu 
vienlīdzīgu piekļuvi medicīniskajiem 
pretlīdzekļiem. Kopīgā iepirkuma 
procedūrās, tostarp HERA koordinētajos 
iepirkumos un saistītajās ārkārtas 
finansējuma programmās, tādās kā 
rescEU, būtu jāievēro augsti 
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medicīnisko pretlīdzekļu iepirkumu un 
krājumu veidošanu, piemēram, stratēģisko 
rescEU rezervi saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1313/2013/ES16.

pārredzamības standarti, tostarp jāatklāj 
katras iesaistītās valsts pasūtītais un 
saņemtais apjoms un detalizēta 
informācija par iesaistīto valstu 
uzņemtajām saistībām. Kopīgā iepirkuma 
nolīgums, kurā noteikti praktiskie aspekti, 
kas reglamentē kopīgā iepirkuma 
procedūru, kura paredzēta Lēmuma 
Nr. 1082/2013/ES 5. pantā, arī būtu 
jāpielāgo, iekļaujot ekskluzivitātes 
klauzulu attiecībā uz sarunām un 
iepirkumu kopīgā iepirkuma procedūrā 
iesaistītajām valstīm, lai nodrošinātu 
labāku koordināciju ES ietvaros. 
Ekskluzivitātes klauzulā būtu jāparedz, ka 
kopīgā iepirkuma procedūrā iesaistītās 
valstis neved paralēlas sarunas un 
neparaksta līgumus ar ražotājiem, kā arī 
skaidri jāizklāsta sekas, ar ko jārēķinās 
valstīm, kuras šo noteikumu pārkāpj. 
Komisijai būtu jānodrošina koordinācija un 
informācijas apmaiņa starp vienībām, kuras 
rīko jebkādu darbību un piedalās šādās 
darbībās saskaņā ar dažādajiem 
mehānismiem, kas izveidoti saskaņā ar šo 
regulu, un citām atbilstīgām Savienības 
struktūrām saistībā ar medicīnisko 
pretlīdzekļu iepirkumu un krājumu 
veidošanu, piemēram, pasākumu satvaru, 
kas pieņemts saskaņā ar Padomes regulu 
par pasākumu satvaru krīzes 
pārvarēšanai būtisku medicīnisko 
pretlīdzekļu piegādes nodrošināšanai 
Savienības līmenī atzītā sabiedrības 
veselības ārkārtas situācijā, un stratēģisko 
rescEU rezervi saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1313/2013/ES16. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina pietiekama kritiski svarīgu 
zāļu rezerve, lai novērstu šādu zāļu 
iztrūkuma risku.

_________________
16 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmums Nr. 1313/2013/ES (2013. gada 
17. decembris) par Savienības civilās 
aizsardzības mehānismu (OV L 347, 
20.12.2013., 924. lpp.).
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4.11.2021 A9-0247/250

Grozījums Nr. 250
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas "The Left" vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas "Renew" vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Komisijai būtu jāstiprina sadarbība 
un pasākumi ar dalībvalstīm, ECDC, 
Eiropas Zāļu aģentūru (EMA), citām 
Savienības aģentūrām, pētniecības 
infrastruktūrām un PVO, lai uzlabotu 
infekcijas slimību, piemēram, 
vakcīnregulējamu slimību, kā arī citu 
veselības problēmu, piemēram, rezistences 
pret antimikrobiāliem līdzekļiem, 
profilaksi.

(11) Komisijai, jo īpaši HERA, būtu 
jāstiprina sadarbība un pasākumi ar 
dalībvalstīm, ECDC, Eiropas Zāļu 
aģentūru (EMA), citām Savienības 
aģentūrām vai struktūrām, pētniecības 
infrastruktūrām un PVO, lai, īstenojot 
pieeju “Viena veselība”, uzlabotu 
pārnēsājamu slimību, piemēram, 
vakcīnregulējamu slimību, kā arī citu 
veselības problēmu, piemēram, rezistences 
pret antimikrobiāliem līdzekļiem un citu 
smagu nepārnēsājamu slimību, profilaksi. 
Krīzes laikā īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš citu slimību un veselības 
stāvokļu skrīninga, diagnostikas, 
uzraudzības, ārstēšanas un aprūpes 
nepārtrauktībai, kā arī krīzes ietekmei uz 
garīgo veselību un iedzīvotāju 
psihosociālajām vajadzībām.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/251

Grozījums Nr. 251
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas "The Left" vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas "Renew" vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12 a) Lai uzlabotu agrīnu gatavību un 
reaģēšanu uz pārrobežu ārkārtas 
veselības apdraudējumiem, ir ļoti svarīgi 
nodrošināt pastāvīgu un ātru piekļuvi 
datiem par nepieciešamo medicīnisko 
pretlīdzekļu pieejamību. Tādēļ HERA 
Savienības līmenī būtu jāizveido, 
jānodrošina un jākoordinē tādu 
dalībvalstu dienestu tīkls, kuri nodrošina 
atjauninātu informāciju par valstu 
stratēģiskajām rezervēm un medicīnisko 
pretlīdzekļu pieejamību, kā arī zāļu, 
kritiski svarīgu medicīnisko līdzekļu un 
diagnostikas testu krājumiem. Uzlabota 
koordinēšana un informācijas apmaiņa ar 
dalībvalstīm par stratēģiskajām rezervēm 
un pieejamajiem medicīniskajiem 
pretlīdzekļiem ir nepieciešama, lai 
sekmētu prognozēšanai vajadzīgo datu 
vākšanu, modelēšanu un izmantošanu, 
tādējādi nodrošinot agrīnu brīdināšanu 
Savienībā.
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4.11.2021 A9-0247/252

Grozījums Nr. 252
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas "The Left" vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas "Renew" vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14 a) Dalībvalstīm, Komisijai, jo īpaši 
HERA, un Savienības aģentūrām, 
piemērojot pieeju “Viena veselība”, būtu 
jānosaka atzītas sabiedrības veselības 
organizācijas un eksperti gan 
pārnēsājamu slimību, gan arī 
nepārnēsājamu slimību jomā, kā arī citas 
attiecīgās nozaru ieinteresētās personas, 
kas būtu gatavas palīdzēt Savienībai 
reaģēt uz veselības apdraudējumiem. Šādi 
eksperti un ieinteresētās personas, tostarp 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 
būtu strukturāli jāiesaista visās krīzes 
risināšanas darbībās, un tiem būtu 
jāatbalsta lēmumu pieņemšanas procesi. 
Vajadzības gadījumā valstu iestādēm būtu 
arī jāapspriežas ar pacientu organizāciju 
pārstāvjiem un valsts veselības aprūpes un 
sociālo pakalpojumu nozari pārstāvošiem 
sociālajiem partneriem un viņi jāiesaista 
šīs regulas īstenošanā. Attiecībā uz 
ieinteresēto personu iesaistīšanu ir 
būtiski, lai pilnībā tiktu ievēroti noteikumi 
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par pārredzamību un interešu konfliktu.

Or. en



AM\1242613LV.docx PE696.011v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

4.11.2021 A9-0247/253

Grozījums Nr. 253
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas "The Left" vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas "Renew" vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Būtu jāpaplašina ārkārtas situāciju 
sabiedrības veselības jomā atzīšana un 
šādas atzīšanas tiesiskās sekas atbilstoši 
Lēmumam Nr. 1082/2013/ES. Tādēļ šajā 
regulā būtu jāparedz iespēja Komisijai 
oficiāli atzīt ārkārtas situācijas sabiedrības 
veselības jomā Savienības līmenī. Lai 
atzītu šādu ārkārtas situāciju, Komisijai 
būtu jāizveido neatkarīga padomdevēja 
komiteja, kas nodrošinās zināšanas par to, 
vai apdraudējums ir uzskatāms par ārkārtas 
situāciju sabiedrības veselības jomā 
Savienības līmenī, un sniegs ieteikumus 
par reaģēšanas pasākumiem sabiedrības 
veselības jomā un par šīs ārkārtas situācijas 
atzīšanas izbeigšanu. Padomdevējas 
komitejas sastāvā vajadzētu būt Komisijas 
izvēlētiem neatkarīgiem ekspertiem ar 
zināšanām un pieredzi tādās jomās, kuras ir 
visatbilstošākās konkrētajam 
apdraudējumam, ECDC, EMA un citu 
Savienības struktūru vai aģentūru 
pārstāvjiem kā novērotājiem. Ārkārtas 

(18) Būtu jāpaplašina ārkārtas situāciju 
sabiedrības veselības jomā atzīšana un 
šādas atzīšanas tiesiskās sekas atbilstoši 
Lēmumam Nr. 1082/2013/ES. Tādēļ šajā 
regulā būtu jāparedz iespēja Komisijai 
oficiāli atzīt ārkārtas situācijas sabiedrības 
veselības jomā Savienības līmenī. Lai 
atzītu šādu ārkārtas situāciju, Komisijai 
būtu jāizveido neatkarīga padomdevēja 
komiteja, kas nodrošinās zināšanas par to, 
vai apdraudējums ir uzskatāms par ārkārtas 
situāciju sabiedrības veselības jomā 
Savienības līmenī, un sniegs ieteikumus 
par reaģēšanas pasākumiem sabiedrības 
veselības jomā un par šīs ārkārtas situācijas 
atzīšanas izbeigšanu. Padomdevējas 
komitejas sastāvā vajadzētu būt Komisijas 
izvēlētiem neatkarīgiem ekspertiem, 
veselības un aprūpes darbinieku 
pārstāvjiem, tostarp māsām un ārstiem, kā 
arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, ar 
zināšanām un pieredzi tādās jomās, kuras ir 
visatbilstošākās konkrētajam 
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situāciju veselības jomā atzīšana 
Savienības līmenī nodrošinās pamatu 
operatīvo sabiedrības veselības 
aizsardzības pasākumu ieviešanai zālēm un 
medicīniskām ierīcēm, elastīgiem 
mehānismiem, lai izstrādātu, iegādātos, 
pārvaldītu un izplatītu medicīniskos 
pretlīdzekļus, kā arī ECDC sniegta atbalsta 
uzsākšanai, lai mobilizētu un izvietotu 
uzliesmojumu palīdzības grupas, kas 
zināmas kā “ES veselības jautājumu darba 
grupas”.

apdraudējumam, ECDC, EMA, HERA un 
citu Savienības struktūru vai aģentūru 
pārstāvjiem kā novērotājiem. Visiem 
padomdevējas komitejas locekļiem būtu 
jāiesniedz interešu deklarācijas. 
Padomdevējai komitejai būtu jāstrādā 
ciešā sadarbībā ar valstu padomdevējām 
struktūrām. Ārkārtas situāciju veselības 
jomā atzīšana Savienības līmenī nodrošinās 
pamatu operatīvo sabiedrības veselības 
aizsardzības pasākumu ieviešanai zālēm un 
medicīniskām ierīcēm, Savienības 
eksporta kontroles mehānismiem, 
elastīgiem mehānismiem, lai HERA vadībā 
izstrādātu, iegādātos, pārvaldītu un 
izplatītu medicīniskos pretlīdzekļus, kā arī 
ECDC sniegta atbalsta uzsākšanai, lai 
mobilizētu un izvietotu uzliesmojumu 
palīdzības grupas, kas zināmas kā “ES 
veselības jautājumu darba grupas”. 
Sabiedrības veselības ārkārtas situācijas 
atzīšana var novest pie satvara 
aktivizācijas, kas izklāstīts Padomes 
regulā par pasākumu satvaru krīzes 
pārvarēšanai būtisku medicīnisko 
pretlīdzekļu piegādes nodrošināšanai 
Savienības līmenī atzītā sabiedrības 
veselības ārkārtas situācijā. Minētajam 
satvaram sākotnēji būtu jāpaliek spēkā 6 
mēnešus, un šo laikposmu var pagarināt 
tik ilgi, kamēr pastāv ārkārtas situācija 
sabiedrības veselības jomā.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/254

Grozījums Nr. 254
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas "The Left" vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas "Renew" vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ārkārtas pētniecības un inovācijas 
plāniem, tostarp klīnisko izmēģinājumu 
tīkliem un inovācijas platformām;

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/255

Grozījums Nr. 255
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas "The Left" vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas "Renew" vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – -1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) “sabiedrības veselības ārkārtas 
situācija” ir Savienības līmenī atzīta 
sabiedrības veselības ārkārtas situācija, 
ko par tādu atzinusi Komisija, 
pamatojoties uz padomdevējas komitejas 
atzinumu saskaņā ar šīs regulas 23. 
pantu;

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/256

Grozījums Nr. 256
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas "The Left" vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas "Renew" vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
4. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a HSC darbojas sadarbībā ar HERA 
valdi, kas izveidota ar Komisijas 2021. 
gada 16. septembra lēmumu, ar ko izveido 
Veselības ārkārtas situāciju gatavības un 
reaģēšanas iestādi, un Veselības krīzes 
padomi (HCB), kura jāizveido saskaņā ar 
Padomes regulu par pasākumu satvaru 
krīzes pārvarēšanai būtisku medicīnisko 
pretlīdzekļu piegādes nodrošināšanai 
Savienības līmenī atzītā sabiedrības 
veselības ārkārtas situācijā. Koordinācija 
starp šīm struktūrām nodrošina visu to 
attiecīgo ieinteresēto personu, tostarp 
veselības aprūpes speciālistu organizāciju, 
pacientu apvienību un nozares un 
piegādes ķēdes rīcībspēku dalību, kuriem 
ir atzīta pieredze disciplīnās, kas saistītas 
ar HSC, HCB un HERA darbu. 
Noteikumus, kas attiecas uz interešu 
konfliktu un pārredzamību, kā paredzēts 
7.b un 7.c punktā, piemēro arī saistībā ar 
šo punktu. Komisija uzaicina Eiropas 
Parlamenta pārstāvi strādāt kā aktīvam 
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HCB loceklim.
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Grozījums Nr. 257
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas "The Left" vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas "Renew" vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) savlaicīgai sadarbībai starp 
Komisiju, dalībvalstīm un Savienības 
aģentūrām;

a) savlaicīgai sadarbībai starp 
Komisiju, dalībvalstīm un Savienības 
aģentūrām un struktūrām;

Or. en


