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ĪSS PAMATOJUMS

Krīze ir apliecinājusi, ka viens no secinājumiem, kas jāizdara saistībā ar šo Covid-19 
pandēmiju, ir nepieciešamība izveidot vērienīgu fondu/programmu “ES Veselība”. Mēs nekad 
vairs nevēlamies piedzīvot medicīniskā aprīkojuma trūkumu. Nekad vairs nedrīkst pieļaut, ka 
veselības aprūpes darbiniekiem nākas izvēlēties, kuri pacienti saņem dzīvības glābšanas 
aprīkojumu. Covid-19 pandēmijas kontekstā ir jāvienojas, ka ir vajadzīga spēcīgāka 
koordinācija un sadarbība starp dažādām valstu veselības aprūpes sistēmām. Ir jāreaģē uz 
iedzīvotāju aicinājumiem ES uzņemties aktīvāku lomu veselības jomā.

Eiropas Parlaments bieži vien ir apspriedis un virzījis apspriešanai šo jautājumu, taču izdarīts 
ir ļoti maz — nav pat pilnībā izmantotas ierobežotās iespējas, ko sniedz Līgumi. Pandēmija ir 
apliecinājusi, ka, ja vienas valsts veselības sistēma ir trausla vai mazāk noturīga, tas varētu 
ietekmēt visu ES.

Tādēļ atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu programmai “ES Veselība”. 
Tā iezīmē vēsturisku paradigmas maiņu, ja raugāmies no programmas vērienīgo mērķu un 
filozofijas viedokļa. Beidzot mēs esam saņēmuši patstāvīgu atbilstoša mēroga programmu. 
Tomēr saskaņā ar Komisijas paziņojumā sniegto informāciju Covid-19 pandēmija ir 
apliecinājusi, ka ir vajadzīgi vismaz 70 miljardi euro investīcijām veselības infrastruktūrā1.

Komisija ierosina 3 vispārīgus mērķus un 10 konkrētus mērķus. I pielikumā ir norādīti 
50 iespējamo atbalsttiesīgo darbību veidi. Tiek sagaidīts, ka šim instrumentu kopumam būtu 
jāstiprina veselības sistēmu noturība visās dalībvalstīs. Tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina 
pasākumiem nodrošināt plašu un līdzsvarotu ģeogrāfisko pārklājumu.

Budžeta apjoms ir ievērojami palielināts salīdzinājumā ar sākotnējo veselības sadaļas budžetu 
ierosinātajā ESF+. Tomēr lielāko finanšu piešķīruma daļu tiek ierosināts piešķirt kā ārējos 
piešķirtos ieņēmumus no instrumenta Next Generation EU, un līdzekļu izmaksu koncentrēt 
pirmajos gados. Atzinuma sagatavotājam ir pārliecība par divām lietām. Pirmkārt, ierosinātā 
kopējā summa ir minimums, ja vēlamies reaģēt uz iedzīvotāju vēlmēm un mūsu veselības 
sistēmu labi zināmajiem trūkumiem, kurus pandēmija ir tikai vairojusi. Otrkārt, arī pēc 
2024. gada būs vajadzīga vērienīga ES veselības programma.

Ņemot vērā to, ka Eiropas Parlamentam kā vienai no budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm nav 
oficiālu pilnvaru lemt par Next Generation EU budžeta summu, atzinuma sagatavotājs savā 
atzinuma projektā ierosina palielināt no DFS nākošos līdzekļus.

Attiecībā uz programmas finansēšanu, pārvaldību un īstenošanu atzinuma sagatavotājs 
apzinās, ka Komisija pie šī priekšlikuma ir strādājusi ārkārtīgā laika trūkumā, tomēr viņš 
uzskata, ka ierosinātajam milzīgajam elastīgumam nevajadzētu skart labas pārvaldības, 
Eiropas Parlamenta iesaistīšanas, pārredzamības un pārskatatbildības principus. Tādēļ viņš 
ierosina stiprināt sinerģiju un papildināmību ar citām ES struktūrām, programmām un 
fondiem, jo īpaši izveidojot uzticamu un efektīvu mehānismu, kas palīdzētu izvairīties no 
finansējuma dublēšanās un nodrošinātu sinerģiju. Viņš arī aicina pastiprināt to ES aģentūru 
pilnvaras un budžetu, kuras nodarbojas ar veselības aizsardzības mērķiem. Turklāt viņš uzstāj, 
ka ir svarīgi arī izvērtēt šo programmu un veikt tās revīziju. Ierosinātie grozījumi ir paredzēti 

1https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
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šo aspektu precizēšanai, un to mērķis ir arī padarīt priekšlikumu skaidrāku un paredzamāku 
ieinteresētajām personām, kā arī skaidri nodrošināt šādas programmas ES pievienoto vērtību.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) No Programmas būtu jāatbalsta 
pastāvīgu kopīgu ES neatliekamās 
medicīniskās palīdzības vienību izveide ar 
nosaukumu “ES Zilais medicīniskais 
korpuss”. Šī jaunā korpusa sastāvā 
vajadzētu būt medicīnas un neatliekamās 
palīdzības speciālistiem no dažādām 
dalībvalstīm, un šīm neatliekamās 
medicīniskās palīdzības vienībām 
vajadzētu sniegt atbalstu pārrobežu un 
Eiropas mēroga medicīniskās situācijās 
vai krīzēs. ES Zilajam medicīniskajam 
korpusam būtu jāizmanto pozitīvie 
rezultāti, kas gūti, īstenojot medicīnas 
darbinieku brīvprātīgo mobilitāti, kura 
finansēta no ES civilās aizsardzības 
mehānisma.

Grozījums Nr. 2

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 

(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 
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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, 
sagatavošanās un reaģēšanas fāzē.

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 papildus resursu rezervei, kura 
Covid-19 pandēmijas laikā tika izveidota 
rescUE ietvaros, 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, reģionāla un 
vietēja līmeņa dalībniekiem piemītošā 
krīžu novēršanas, krīžgatavības, krīžu 
uzraudzības, pārvaldības un reaģēšanas 
spēja Savienības mērogā un pārnozaru 
griezumā, aptverot arī ārkārtas rīcības 
plānošanas un gatavības mācību 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.).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ņemot vērā to, ka vērienīgai 
programmai “ES Veselība” vajadzētu 
turpināties arī pēc “Next Generation EU” 
un pēc daudzgadu finanšu shēmas 2021.–
2027. gadam, būtu svarīgi iet tālāk, 
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virzoties uz Eiropas Veselības savienību, 
kura varētu nodrošināt ES daudz 
nozīmīgāku lomu veselības jomā, 
piedāvājot Eiropas stratēģiju un 
koordinētu un iekļaujošu reakciju uz 
vajadzībām sabiedrības veselības jomā. 
Ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
apstiprināto novērtējuma ziņojumu, būtu 
jāapsver Programmas turpināšana arī pēc 
2027. gada, jo turpināšana palīdzētu 
konsolidēt tās rezultātus.

Grozījums Nr. 4

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) 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. 
Kad veselības aprūpes tehnoloģiju 
novērtēšana būs apstiprināta, šai sistēmai 
būtu jādod atļauja jaunu medicīnisko 
ierīču un zāļu ienākšanai tirgū pēc tam, 
kad tās būs izturējušas klīniskos 
izmēģinājumus, kā arī jāpiedāvā 
norādījumi un atbalsts pētniekiem, 
nosakot klīniskās izpētes prasības un 
tādējādi ierobežojot nepieciešamību veikt 
jauna produkta klīniskos izmēģinājumus 
visās dalībvalstīs.

__________________ __________________
11 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, kas attiecas uz veselības 
aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko 
groza Direktīvu 2011/24/ES, 

11 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, kas attiecas uz veselības 
aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko 
groza Direktīvu 2011/24/ES, 
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COM(2018) 51 final, 31.1.2018. COM(2018) 51 final, 31.1.2018.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai aizsargātu cilvēkus, kas ir 
nelabvēlīgā situācijā, arī tos, kuri cieš no 
garīgām vai hroniskām slimībām, 
Programmai būtu arī jāsekmē darbības, kas 
mazina veselības krīzes netiešās sekas šādu 
mazaizsargātu grupu pārstāvjiem.

(12) Lai aizsargātu cilvēkus, kas ir 
nelabvēlīgā situācijā, arī tos, kuri cieš no 
garīgām slimībām, hroniskām slimībām, 
sirds slimībām, plaušu slimībām, vēža un 
autisma, Programmai būtu arī jāsekmē 
darbības, kas mazina veselības krīzes 
netiešās sekas šādu mazaizsargātu grupu 
pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Covid-19 krīze ir izgaismojusi 
daudzas problēmas, kas radušās Savienībā 
pandēmijas laikā nepieciešamo zāļu, 
medicīnisko ierīču un personīgo 
aizsarglīdzekļu krājumu nodrošināšanā. 
Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta 
darbības, kas, nodrošinot papildināmību ar 
citiem Savienības instrumentiem, sekmē 
krīzes sakarā būtisku ražojumu ražošanu, 
iepirkšanu un pārvaldīšanu.

(13) Covid-19 krīze ir izgaismojusi 
daudzas problēmas, kas radušās Savienībā 
pandēmijas laikā nepieciešamo zāļu, 
medicīnisko ierīču un personīgo 
aizsarglīdzekļu krājumu nodrošināšanā. Tā 
ir īpaši izcēlusi Savienības atkarību no 
trešām valstīm ražošanas jaudas un aktīvu 
farmaceitisko sastāvdaļu un izejmateriālu 
piegādes ziņā. Tāpēc Programmai būtu 
jāatbalsta darbības, kas, nodrošinot 
papildināmību ar citiem Savienības 
instrumentiem, sekmē krīzes sakarā būtisku 
ražojumu ražošanu, iepirkšanu un 
pārvaldīšanu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai mazinātu sekas, ko nopietni 
pārrobežu veselības apdraudējumi rada 
sabiedrības veselībai, vajadzētu būt, ka 
Programmas atbalstītas darbības aptver 
tādu aktivitāšu koordināciju, kas ar 
tādiem mehānismiem kā salīdzināšana ar 
etaloniem, sadarbība un apmaiņa ar 
paraugpraksi stiprina dalībvalstu veselības 
sistēmu sadarbspēju un saskanību un 
nodrošina to spēju reaģēt uz ārkārtas 
situācijām veselības jomā; reaģēšana 
aptver arī ārkārtas situāciju plānu izstrādi, 
gatavības mācības un veselības aprūpes un 
sabiedrības veselības darbinieku prasmju 
pilnveidi, kā arī krīzes laikā vajadzīgo 
preču un pakalpojumu efektīvas 
pārraudzības un uz vajadzībām balstītas 
izplatīšanas vai sadales mehānismus.

(14) Lai mazinātu sekas, ko nopietni 
pārrobežu veselības apdraudējumi rada 
sabiedrības veselībai, no Programmas 
atbalstītajām darbībām vajadzētu būt 
iespējai koordinēt aktivitātes, kuras ar 
tādiem mehānismiem kā salīdzināšana ar 
etaloniem, sadarbība un apmaiņa ar 
paraugpraksi stiprina dalībvalstu veselības 
sistēmu sadarbspēju un saskanību un 
nodrošina to spēju reaģēt uz ārkārtas 
situācijām veselības jomā; reaģēšana 
aptver arī ārkārtas situāciju plānu izstrādi, 
gatavības mācības un veselības aprūpes un 
sabiedrības veselības darbinieku prasmju 
pilnveidi, kā arī krīzes laikā vajadzīgo 
preču un pakalpojumu efektīvas 
pārraudzības un uz vajadzībām balstītas, 
taisnīgas izplatīšanas vai sadales 
mehānismus. Lai sasniegtu programmas 
“ES Veselība” mērķus un stiprinātu 
sinerģiju un papildināmību starp Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centru 
un citām Savienības struktūrām, 
Komisijai būtu jāpaplašina Centra 
pilnvaras un jāpalielina tā budžets.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Covid-19 krīzē gūtā pieredze ir 
liecinājusi, ka kopumā jāatbalsta tāda 
strukturāla veselības sistēmu pārveide, kas 
būtu orientēta uz labāku rezultativitāti, 
piekļūstamību un noturību, kā arī 
sistēmiskas reformas visā Savienībā. Šādas 
pārveides un reformu kontekstā 
Programmai sinerģijā ar programmu 
“Digitālā Eiropa” būtu jāsekmē darbības, 
kas virza veselības pakalpojumu digitālo 
pārveidi un tos padara sadarbspējīgākus, 
palīdz vairot veselības sistēmas spēju 

(15) Covid-19 krīzē gūtā pieredze ir 
liecinājusi, ka kopumā jāatbalsta tāda 
strukturāla veselības sistēmu pārveide, kas 
būtu orientēta uz labāku rezultativitāti, 
piekļūstamību un noturību, kā arī 
sistēmiskas reformas visā Savienībā. Šādas 
pārveides un reformu kontekstā 
Programmai sinerģijā ar programmu 
“Digitālā Eiropa” un Eiropas Zāļu 
aģentūru būtu jāsekmē darbības, kas virza 
veselības pakalpojumu digitālo pārveidi un 
padara tos sadarbspējīgākus, īstenojot ES 



AD\1211793LV.docx 9/41 PE653.947v02-00

LV

veicināt slimību profilaksi un veselīga 
dzīvesveida popularizēšanu, piedāvāt 
jaunus aprūpes modeļus un, balstoties uz 
cilvēku vajadzībām, īstenot integrētus 
pakalpojumus, sākot ar veselības aprūpi 
kopienā un primāro veselības aprūpi, 
beidzot ar augsti specializētiem 
pakalpojumiem, un nodrošina efektīvu 
publiskās veselības jomas darbaspēku, kam 
būtu vajadzīgās prasmes, arī digitālās 
prasmes. Eiropas veselības datu telpas 
izveide veselības aprūpes sistēmām, 
pētniekiem un publiskajām iestādēm 
sniegtu līdzekļus, ar kuru palīdzību uzlabot 
veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti. 
Ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 35. pantā nostiprinātās 
pamattiesības uz piekļuvi profilaktiskai 
veselības aprūpei un medicīniskai 
ārstēšanai un ievērojot Eiropas Savienības 
veselības aprūpes sistēmu kopīgās vērtības 
un principus, kuri aprakstīti 2006. gada 
2. jūnija Eiropadomes secinājumos12, 
Programmai būtu jāatbalsta darbības, kas 
nodrošina, ka veselības aprūpe ir vispārēja 
un iekļaujoša, proti, ka piekļuve tai 
nevienam nav liegta, un darbības, kas gādā 
par to, ka tiek pienācīgi ievērotas pacientu 
tiesības, arī attiecībā uz viņu datu 
privātumu.

telemātikas stratēģiju attiecībā uz 
medicīnisko izstrādājumu un medicīnas 
digitalizāciju, palīdz vairot veselības 
sistēmas spēju veicināt slimību profilaksi 
un veselīga dzīvesveida popularizēšanu, 
piedāvāt jaunus aprūpes modeļus un, 
balstoties uz cilvēku vajadzībām, īstenot 
integrētus pakalpojumus, sākot ar veselības 
aprūpi kopienā un primāro veselības aprūpi 
un beidzot ar augsti specializētiem 
pakalpojumiem, un nodrošina efektīvu 
publiskās veselības jomas darbaspēku, kam 
būtu vajadzīgās prasmes, arī digitālās 
prasmes. Eiropas veselības datu telpas 
izveide veselības aprūpes sistēmām, 
pētniekiem un publiskajām iestādēm 
sniegtu līdzekļus, ar kuru palīdzību uzlabot 
veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti. 
Ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 35. pantā nostiprinātās 
pamattiesības uz piekļuvi profilaktiskai 
veselības aprūpei un medicīniskai 
ārstēšanai un ievērojot Eiropas Savienības 
veselības aprūpes sistēmu kopīgās vērtības 
un principus, kuri aprakstīti 2006. gada 
2. jūnija Eiropadomes secinājumos12, 
Programmai būtu jāatbalsta darbības, kas 
nodrošina, ka veselības aprūpe ir vispārēja 
un iekļaujoša, proti, ka piekļuve tai 
nevienam nav liegta, un darbības, kas gādā 
par to, ka tiek pienācīgi ievērotas pacientu 
tiesības, arī attiecībā uz viņu datu 
privātumu.

__________________ __________________
12 Padomes secinājumi par Eiropas 
Savienības veselības aizsardzības sistēmu 
kopējām vērtībām un principiem 
(OV C 146, 22.6.2006., 1. lpp.).

12 Padomes secinājumi par Eiropas 
Savienības veselības aizsardzības sistēmu 
kopējām vērtībām un principiem 
(OV C 146, 22.6.2006., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Nepārnēsājamas slimības ir (17) Nepārnēsājamas slimības ir 
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ģenētisku, fizioloģisku, vides un uzvedības 
faktoru kombinācijas rezultāts. Tādas 
nepārnēsājamas slimības kā sirds un 
asinsvadu slimības, vēzis, hroniskas 
elpceļu slimības un diabēts Savienībā ir 
nopietni invaliditātes, slimību, ar veselības 
stāvokli saistītas pensionēšanās un pāragras 
nāves cēloņi, kam ir būtiskas sociālas un 
ekonomiskas sekas. Lai Savienībā 
mazinātu nepārnēsājamu slimību ietekmi 
uz indivīdiem un sabiedrību un sasniegtu 
ilgtspējīgas attīstības mērķu 3. mērķa 
3.4. mērķrādītāju “līdz 2030. gadam par 
trešdaļu mazināt pāragru mirstību no 
nepārnēsājamām slimībām”, ir svarīgi 
reaģēt integrēti, galveno uzmanību visos 
sektoros un rīcībpolitikas jomās pievēršot 
profilaksei un to kombinējot ar veselības 
sistēmu stiprināšanas centieniem.

ģenētisku, fizioloģisku, vides un uzvedības 
faktoru kombinācijas rezultāts. Tādas 
nepārnēsājamas slimības kā sirds un 
asinsvadu slimības, vēzis, hroniskas 
elpceļu slimības un diabēts Savienībā ir 
nopietni invaliditātes, slimību, ar veselības 
stāvokli saistītas pensionēšanās un pāragras 
nāves cēloņi, kam ir būtiskas sociālas un 
ekonomiskas sekas. Lai Savienībā 
mazinātu nepārnēsājamu slimību ietekmi 
uz indivīdiem un sabiedrību un sasniegtu 
ilgtspējīgas attīstības mērķu 3. mērķa 
3.4. mērķrādītāju “līdz 2030. gadam par 
trešdaļu mazināt pāragru mirstību no 
nepārnēsājamām slimībām”, ir svarīgi 
reaģēt integrēti, galveno uzmanību visos 
sektoros un rīcībpolitikas jomās pievēršot 
profilaksei un veselības veicināšanai un to 
kombinējot ar veselības sistēmu 
stiprināšanas centieniem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tāpēc Programmai būtu jāpalīdz 
īstenot slimību profilaksi visā indivīda 
dzīves laikā un veselības veicināšanu, 
pievēršoties tādiem veselības riska 
faktoriem kā tabakas un radniecīgu 
izstrādājumu lietošana un saskare ar to 
izplūdēm, alkohola lietošana kaitīgā veidā 
un nelikumīgu narkotisku vielu patēriņš. 
Lai papildinātu dalībvalstu darbību 
turpmāk minētajās jomās, Programmai 
būtu arī jāpalīdz mazināt ar narkotikām 
saistīts kaitējums veselībai, neveselīgi 
uztura paradumi un fiziskā mazkustība un 
saskare ar vides piesārņojumu un jāveicina 
vide, kas atbalsta veselīgu dzīvesveidu. 
Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta Eiropas 
zaļā kursa, stratēģijas “No lauka līdz 
galdam” un Biodaudzveidības stratēģijas 
mērķi.

(18) Veselības veicināšana un veselības 
profilakse izmaksu ziņā ir ievērojami 
efektīvāka nekā ārstēšana — gan naudas, 
gan kvalitātes koriģētu dzīves gadu 
aspektā. Tāpēc Programmai būtu jāpalīdz 
īstenot slimību profilaksi visā indivīda 
dzīves laikā un veselības veicināšanu, 
pievēršoties tādiem veselības riska 
faktoriem kā tabakas un radniecīgu 
izstrādājumu lietošana un saskare ar to 
izplūdēm, alkohola lietošana kaitīgā veidā 
un nelikumīgu narkotisku vielu patēriņš. 
Lai papildinātu dalībvalstu darbību 
turpmāk minētajās jomās, Programmai 
būtu arī jāpalīdz mazināt ar narkotikām 
saistīts kaitējums veselībai, neveselīgi 
uztura paradumi un fiziskā mazkustība un 
saskare ar vides piesārņojumu un jāveicina 
vide, kas atbalsta veselīgu dzīvesveidu. 
Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta Eiropas 
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zaļā kursa, stratēģijas “No lauka līdz 
galdam” un Biodaudzveidības stratēģijas 
mērķi un pilnībā jāatbilst Parīzes 
nolīgumam un Savienības 
klimatneitralitātes mērķiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Programma darbosies sinerģiski un 
papildinoši ar citām tādām ES 
rīcībpolitikām un fondiem kā darbības, kas 
tiek īstenotas saskaņā ar programmu 
“Digitālā Eiropa”, “Apvārsnis Eiropa”, 
Savienības civilās aizsardzības mehānisma 
RescEU rezerve, Ārkārtas atbalsta 
instruments, Eiropas Sociālais fonds Plus 
(ESF+, arī attiecībā uz sinerģijām labākā 
miljoniem ES darba ņēmēju veselības un 
drošības aizsargāšanā), arī tā 
Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
sadaļa (EaSI), fonds InvestEU, Vienotā 
tirgus programma, Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Atveseļošanas un 
noturības mehānisms, arī tā reformu 
īstenošanas instruments, “Erasmus”, 
Eiropas Solidaritātes korpuss, Eiropas 
pagaidu atbalsta instruments bezdarba riska 
mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) un 
tādiem ES ārējās darbības instrumentiem 
kā kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instruments un 
Pirmspievienošanās palīdzības instruments 
(III). Attiecīgā gadījumā tiks iedibināti 
kopīgi noteikumi, lai starp fondiem tiktu 
nodrošināta konsekvence un 
papildināmība, vienlaikus gādājot, ka tiek 
ievērota šo rīcībpolitiku specifika, un 
pieskaņotos tādām šo rīcībpolitiku, 
programmu un fondu stratēģiskajām 
prasībām kā ERAF un ESF+ veicinošie 
nosacījumi.

(20) Programma darbosies sinerģiski un 
papildinoši ar citām tādām ES 
rīcībpolitikām un fondiem kā darbības, kas 
tiek īstenotas saskaņā ar programmu 
“Digitālā Eiropa”, “Apvārsnis Eiropa”, 
Savienības civilās aizsardzības mehānisma 
RescEU rezerve, Ārkārtas atbalsta 
instruments, Eiropas Sociālais fonds Plus 
(ESF+, arī attiecībā uz sinerģijām labākā 
miljoniem ES darba ņēmēju veselības un 
drošības aizsargāšanā), arī tā 
Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
sadaļa (EaSI), fonds InvestEU, Vienotā 
tirgus programma, Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Atveseļošanas un 
noturības mehānisms, arī tā reformu 
īstenošanas instruments, “Erasmus”, 
Eiropas Solidaritātes korpuss, Eiropas 
pagaidu atbalsta instruments bezdarba riska 
mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) un 
tādiem ES ārējās darbības instrumentiem 
kā kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instruments un 
Pirmspievienošanās palīdzības instruments 
(III), kā arī Eiropas Slimību profilakses 
un kontroles centrs un Eiropas Zāļu 
aģentūra. Attiecīgā gadījumā tiks 
iedibināti kopīgi noteikumi, lai starp 
fondiem tiktu nodrošināta konsekvence un 
papildināmība, nepieļaujot finansējuma 
pārklāšanos vai dublēšanos un vienlaikus 
gādājot, ka tiek ievērota šo rīcībpolitiku 
specifika, un lai pieskaņotos tādām šo 
rīcībpolitiku, programmu un fondu 
stratēģiskajām prasībām kā ERAF un ESF+ 
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veicinošie nosacījumi.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta 
darbības, kuras mērķis ir sekot līdzi zāļu, 
medicīnisko ierīču un citu veselības 
aprūpes produktu deficītiem un raudzīties, 
lai šie produkti būtu pieejamāki un cenas 
ziņā pieņemamāki, turklāt ierobežojot savu 
piegādes ķēžu atkarību no trešām valstīm. 
Konkrētāk, lai tiktu apmierinātas 
neapmierinātas medicīniskas vajadzības, 
Programmai būtu jāatbalsta klīniskas 
pārbaudes, lai paātrinātu inovatīvu un 
iedarbīgu zāļu izstrādi, atļaušanu un 
piekļūstamību, veicinātu stimulus izstrādāt 
tādas zāles kā antimikrobiālie līdzekļi un 
sekmētu veselības aprūpes produktu 
digitālo pārveidi un zālēm veltītas 
informācijas pārraudzības un vākšanas 
platformas.

(22) Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta 
darbības, kuras mērķis ir sekot līdzi zāļu, 
medicīnisko ierīču un citu veselības 
aprūpes produktu deficītiem un nepieļaut 
tos, kā arī raudzīties, lai šie produkti būtu 
pieejamāki un cenas ziņā pieņemamāki, 
turklāt ierobežojot savu piegādes ķēžu 
atkarību no trešām valstīm. Konkrētāk, lai 
tiktu apmierinātas neapmierinātas 
medicīniskas vajadzības, Programmai būtu 
jāatbalsta klīniskas pārbaudes, lai 
paātrinātu inovatīvu un iedarbīgu zāļu 
izstrādi, atļaušanu un piekļūstamību, 
veicinātu stimulus izstrādāt tādas zāles kā 
antimikrobiālie līdzekļi un sekmētu 
veselības aprūpes produktu digitālo 
pārveidi un zālēm veltītas informācijas 
pārraudzības un vākšanas platformas.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Jo īpaši zāļu un antimikrobiālu 
līdzekļu optimāla lietošana sniedz 
ieguvumus indivīdiem un veselības 
sistēmām, tāpēc Programmai būtu 
jāpopularizē to piesardzīga un efektīva 
lietošana. Ievērojot 2017. gada jūnijā pēc 
dalībvalstu lūguma pieņemto Eiropas 
rīcības plānu “Viena veselība” pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās 
rezistences (AMR) apkarošanai un ņemot 
vērā pieredzi14, kas gūta attiecībā uz 

(23) Jo īpaši zāļu un antimikrobiālu 
līdzekļu optimāla lietošana sniedz 
ieguvumus indivīdiem un veselības 
sistēmām, tāpēc Programmai būtu 
jāpopularizē to piesardzīga un efektīva 
lietošana. Ievērojot 2017. gada jūnijā pēc 
dalībvalstu lūguma pieņemto Eiropas 
rīcības plānu “Viena veselība” pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās 
rezistences (AMR) apkarošanai un ņemot 
vērā pieredzi14, kas gūta attiecībā uz 
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sekundārām bakteriālām infekcijām, kuras 
saistītas ar Covid-19, nepieciešams, lai 
Programma atbalstītu darbības, kuru 
mērķis ir antimikrobiālus līdzekļus 
cilvēkiem, dzīvniekiem un kultūraugiem 
izmantot piesardzīgi, integrētas pacientu 
drošības un medicīnisku kļūdu novēršanas 
politikas satvarā.

sekundārām bakteriālām infekcijām, kuras 
saistītas ar Covid-19, nepieciešams, lai 
Programma atbalstītu darbības, kuru 
mērķis ir antimikrobiālus līdzekļus 
cilvēkiem, dzīvniekiem un kultūraugiem 
izmantot piesardzīgi, integrētas pacientu 
drošības un medicīnisku kļūdu novēršanas 
politikas satvarā. Programmas 
finansējums būtu jābalsta uz izsekojamām 
darbībām, nosakot Savienības mēroga 
samazināšanas mērķus attiecībā uz 
antibiotikām un zāļu lietošanu, un ar to 
būtu jāatbalsta jaunu antibiotiku 
pētniecība un izstrāde.

__________________ __________________
14 Komisijas paziņojums Padomei un 
Eiropas Parlamentam “Eiropas “Viena 
veselība” rīcības plāns pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās 
rezistences (AMR) apkarošanai”, 
COM(2017) 339 final, 29.6.2017.

14 Komisijas paziņojums Padomei un 
Eiropas Parlamentam “Eiropas “Viena 
veselība” rīcības plāns pret 
antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās 
rezistences (AMR) apkarošanai”, 
COM(2017) 339 final, 29.6.2017.

Grozījums Nr. 14

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 

(25) Savienības veselības aizsardzības 
tiesību akti uzreiz ietekmē sabiedrības 
veselību, cilvēku dzīvi, veselības sistēmu 
efektivitāti un noturību un iekšējā tirgus 
pareizu darbību. Tiesiskajam regulējumam, 
kas reglamentē zāles un medicīniskās 
tehnoloģijas (medicīniski ražojumi, 
medicīniskās ierīces un cilvēku izcelsmes 
vielas), kā arī tiesību aktiem, kuri 
reglamentē tabakas nozari, pacientu 
tiesības pārrobežu veselības aprūpē un 
nopietnus pārrobežu veselības 
apdraudējumus, ir būtiska nozīme veselības 
aizsardzībai Savienībā. Tāpēc Programmai 
būtu jāatbalsta veselību reglamentējošo 
Savienības tiesību aktu izstrāde, īstenošana 
un izpilde, strādājot kopā ar tādiem 
nozīmīgiem partneriem kā Eiropas Zāļu 
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balstīt rīcībpolitiku izstrādi un pārraudzību. aģentūra un Eiropas Slimību profilakses 
un kontroles centrs, un jānodrošina augsti 
kvalitatīvi, salīdzināmi un uzticami dati, uz 
kuriem balstīt rīcībpolitiku izstrādi un 
pārraudzību.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Finansēšanas veidi un īstenošanas 
metodes saskaņā ar šo regulu būtu 
jāizraugās pēc to spējas sasniegt konkrētos 
darbību mērķus un sniegt rezultātus, jo 
īpaši ņemot vērā kontroļu izmaksas, 
administratīvo slogu un sagaidāmo 
neatbilstības risku. Būtu arī jāapsver, vai 
neizmantot vienreizējus maksājumus, 
vienotas likmes un vienības izmaksas, kā 
arī ar izmaksām nesaistītu finansējumu, kas 
minēts Finanšu regulas 125. panta 1. 
punktā.

(29) Finansēšanas veidi un īstenošanas 
metodes saskaņā ar šo regulu būtu 
jāizraugās pēc to spējas sasniegt konkrētos 
darbību mērķus un sniegt rezultātus, jo 
īpaši ņemot vērā kontroļu izmaksas, 
administratīvo slogu un sagaidāmo 
neatbilstības risku. Būtu arī jāapsver, vai 
neizmantot vienreizējus maksājumus, 
vienotas likmes un vienības izmaksas, kā 
arī ar izmaksām nesaistītu finansējumu, kas 
minēts Finanšu regulas 125. panta 1. 
punktā. Minētie parametri būtu jāprecizē 
darba programmās.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai optimizētu no Savienības 
budžeta pilnīgi vai daļēji finansētu 
investīciju pievienoto vērtību un ietekmi, 
būtu jāmeklē jo īpaši sinerģijas starp 
Savienības darbības programmu veselības 
jomā un citām Savienības programmām, 
arī tādām, kurām ir dalīta pārvaldība. Lai 
šīs sinerģijas palielinātu līdz 
maksimumam, būtu jānodrošina galvenie 
veicināšanas mehānismi, arī kumulatīvs 
finansējums rīcībai, kuru aptver Savienības 
darbības programma veselības jomā un vēl 

(30) Lai optimizētu no Savienības 
budžeta pilnīgi vai daļēji finansētu 
investīciju pievienoto vērtību un ietekmi, 
jo īpaši būtu jāmeklē sinerģijas starp 
Savienības darbības programmu veselības 
jomā un citām Savienības programmām, 
arī tādām, kurām ir dalīta pārvaldība, un 
Savienības aģentūrām. Lai šīs sinerģijas 
palielinātu līdz maksimumam, būtu 
jānodrošina galvenie veicināšanas 
mehānismi, arī kumulatīvs finansējums 
rīcībai, kuru aptver Savienības darbības 
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cita Savienības programma, ja vien šāds 
kumulatīvs finansējums nepārsniedz 
attiecīgās rīcības kopējās attiecināmās 
izmaksas. Šādā nolūkā šai regulai būtu 
jānosaka attiecīgi noteikumi, jo īpaši par 
iespēju vienas un tās pašas izmaksas vai 
izdevumus proporcionāli deklarēt gan 
Savienības darbības programmā veselības 
jomā, gan arī vēl citā Savienības 
programmā.

programma veselības jomā un vēl cita 
Savienības programma, ja vien šāds 
kumulatīvs finansējums nepārsniedz 
attiecīgās rīcības kopējās attiecināmās 
izmaksas. Šādā nolūkā šai regulai būtu 
jānosaka attiecīgi noteikumi, jo īpaši par 
iespēju vienas un tās pašas izmaksas vai 
izdevumus proporcionāli deklarēt gan 
Savienības darbības programmā veselības 
jomā, gan arī vēl citā Savienības 
programmā, un būtu jāizvirza prasība 
sniegt detalizētus un pārredzamus 
ziņojumus.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Lai nodrošinātu, ka katrs no šiem 
mērķiem tiek īstenots Savienības līmenī, 
Komisijai būtu jāpalielina budžets un 
jāiesniedz priekšlikums stiprināt tādu 
Savienības aģentūru pilnvaras kā Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centrs, 
Eiropas Zāļu aģentūra, Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestāde, Eiropas Ķimikāliju 
aģentūra un Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūra, kuras 
savā līmenī jau īsteno dažus no 
programmas “ES Veselība” mērķiem un 
kuru loma programmas “ES veselība” 
pārvaldībā būtu jāpalielina.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Ņemot vērā Programmas aptverto 
mērķu un darbību specifiku, dažos 
gadījumos saistītās aktivitātes vislabāk spēj 
īstenot dalībvalstu attiecīgās kompetentās 

(31) Ņemot vērā Programmas aptverto 
mērķu un darbību specifiku, dažos 
gadījumos saistītās aktivitātes vislabāk spēj 
īstenot dalībvalstu attiecīgās kompetentās 
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iestādes. Tāpēc šīs iestādes, ko norīkojušas 
pašas dalībvalstis, būtu jāuzskata par 
norādītām labuma guvējām Finanšu 
regulas 195. panta nozīmē un dotācijas 
šādām iestādēm būtu jāpiešķir, iepriekš 
nepublicējot uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus.

iestādes, ja tas ir labi pamatots darba 
programmās. Tāpēc šīs iestādes, ko 
norīkojušas pašas dalībvalstis, būtu 
jāuzskata par norādītām labuma guvējām 
Finanšu regulas 195. panta nozīmē un 
dotācijas šādām iestādēm būtu jāpiešķir, 
iepriekš nepublicējot uzaicinājumus 
iesniegt priekšlikumus.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Tā kā Savienības rīcībpolitiku 
pamats šajā jomā ir kopīgās vērtības, par 
kurām panākta vienošanās, — solidaritāte, 
kuras nolūks ir vienlīdzīgs un vispārējs 
kvalitatīvu veselības pakalpojumu 
aptvērums, un tā kā Savienībai ir centrāla 
nozīme globālo veselības problēmu 
risināšanas paātrināšanā19, Programmai 
būtu jāatbalsta tāds Savienības devums 
starptautiskām un globālām veselības 
iniciatīvām, kas uzlabotu veselību, risinātu 
nevienlīdzības jautājumu un palielinātu 
aizsardzību pret globāliem veselības 
apdraudējumiem.

(33) Tā kā Savienības rīcībpolitiku 
pamats šajā jomā ir kopīgās vērtības, par 
kurām panākta vienošanās, — solidaritāte, 
kuras nolūks ir vienlīdzīgs un vispārējs 
kvalitatīvu veselības pakalpojumu 
aptvērums, un tā kā Savienībai ir centrāla 
nozīme globālo veselības problēmu 
risināšanas paātrināšanā19, Programmai, 
papildinot citas attiecīgas Savienības 
programmas un veidojot sinerģijas ar 
tām, kā arī izmantojot iespējamo 
pievienoto vērtību, ko nodrošina 
Savienība un veselības jomā 
specializējušās valstu aģentūras, būtu 
jāatbalsta tāds Savienības devums 
starptautiskām un globālām veselības 
iniciatīvām, kas uzlabotu veselību, risinātu 
nevienlīdzības jautājumu un palielinātu 
aizsardzību pret globāliem veselības 
apdraudējumiem.

__________________ __________________
19 Padomes secinājumi par ES nozīmi 
pasaules veselības aizsardzības nozarē, 
3011. Ārlietu padomes sanāksme Briselē, 
2010. gada 10. maijs.

19 Padomes secinājumi par ES nozīmi 
pasaules veselības aizsardzības nozarē, 
3011. Ārlietu padomes sanāksme Briselē, 
2010. gada 10. maijs.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
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42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Programma būtu jāīsteno tā, lai 
tiktu ievēroti dalībvalstu pienākumi 
attiecībā uz veselības politikas noteikšanu 
un veselības aprūpes pakalpojumu un 
medicīniskās aprūpes organizēšanu un 
sniegšanu.

(42) Programma būtu jāīsteno tā, lai 
tiktu ievēroti un dokumentēti dalībvalstu 
pienākumi attiecībā uz veselības politikas 
noteikšanu un veselības aprūpes 
pakalpojumu un medicīniskās aprūpes 
organizēšanu un sniegšanu. Lai palīdzētu 
īstenot Programmu, būtu jāsniedz 
tehniska palīdzība tām dalībvalstīm, 
kurām tā ir nepieciešama, tādējādi 
Programmas īstenošanā nodrošinot 
atbilstošu ģeogrāfisko pārklājumu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Ņemot vērā, kāda daba un 
potenciāls mērogs piemīt pārrobežu 
draudiem cilvēka veselībai, mērķi 
Savienības iedzīvotājus no šādiem 
draudiem pasargāt un vairot krīžu 
novēršanu un gatavību nevar pietiekami 
labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs. 
Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu 
Savienības līmeņa darbību var īstenot arī 
tālab, lai atbalstītu dalībvalstu centienus 
panākt augsta līmeņa sabiedrības veselības 
aizsardzību, lai uzlabotu zāļu, medicīnisko 
ierīču un citu krīzes sakarā būtisku 
ražojumu pieejamību un to cenas 
pieņemamību Savienībā, lai atbalstītu 
inovāciju un atbalstītu integrētu un 
koordinētu darbu un paraugprakses 
īstenošanu dalībvalstu vidū, kā arī lai 
risinātu jautājumu par veselības aprūpes 
piekļūstamības nevienlīdzību visā Eiropas 
Savienībā, radot tādu efektivitātes 
pieaugumu un pievienotās vērtības 
ietekmi, kas nebūtu panākami nacionālā 
līmenī; turklāt būtu jāievēro dalībvalstu 

(43) Ņemot vērā, kāda daba un 
potenciāls mērogs piemīt pārrobežu 
draudiem cilvēka veselībai, mērķi 
Savienībā dzīvojošos cilvēkus no šādiem 
draudiem pasargāt un uzlabot krīžu 
novēršanu un gatavību tām nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs. Saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu Savienības līmeņa 
darbību var īstenot arī tālab, lai atbalstītu 
dalībvalstu centienus panākt augsta līmeņa 
sabiedrības veselības aizsardzību, lai 
Savienībā uzlabotu zāļu, medicīnisko 
ierīču un citu krīzes sakarā būtisku 
ražojumu pieejamību un cenas 
pieņemamību, lai atbalstītu inovāciju un 
atbalstītu integrētu un koordinētu darbu un 
paraugprakses īstenošanu dalībvalstu vidū, 
kā arī lai jautājumu par nevienlīdzīgu 
veselības aprūpes piekļūstamību visā 
Eiropas Savienībā risinātu tā, ka rodas 
efektivitātes pieaugums un pievienotās 
vērtības ietekme, ko ar rīcību valsts līmenī 
nevarētu panākt; turklāt būtu jāievēro 
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kompetence un atbildība Programmas 
aptvertajās jomās. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, 
kas vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

dalībvalstu kompetence un atbildība 
Programmas aptvertajās jomās. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Programma, attiecīgā gadījumā ievērojot 
pieeju “Viena veselība” un vadoties no 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), lai 
nodrošinātu, ka Savienība un dalībvalstis 
sasniedz IAM Nr. 3 “Nodrošināt veselīgu 
dzīvi un veicināt labklājību visu vecumu 
cilvēkiem”, tiecas sasniegt šādus vispārīgos 
mērķus, kuri dod ieguldījumu augsta 
cilvēku veselības aizsardzības un slimību 
profilakses līmeņa nodrošināšanā:

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1) padarīt veselības aprūpi drošāku, 
mazināt nevienlīdzību veselības jomā, 
pagarināt jaundzimušo vidējo paredzamo 
mūža ilgumu, kā arī stiprināt un atbalstīt 
ar veselību saistītos Savienības tiesību 
aktus, tostarp vides veselības jomā, un 
veicināt pieejas “veselība visās politikas 
jomās” īstenošanu;

Grozījums Nr. 24
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) lai paaugstinātu sabiedrības 
veselību kopumā, — stiprināt veselības 
sistēmas un veselības aprūpes darbaspēku, 
arī ar digitālo pārveidi un pastiprinātu 
integrētu un koordinētu darbu starp 
dalībvalstīm, ilgstošu paraugprakses 
īstenošanu un datu kopīgošanu.

3) lai uzlabotu sabiedrības veselību 
kopumā, — veicināt veselības sistēmu un 
veselības aprūpes darbinieku 
rezultativitāti, piekļūstamību un noturību, 
arī ar digitālo pārveidi un pastiprinātu 
integrētu un koordinētu darbu starp 
dalībvalstīm, ilgstošu paraugprakses 
īstenošanu un datu kopīgošanu.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programma maksimāli palielina 
Savienības pievienoto vērtību, īpašu 
uzmanību veltot mērķiem un 
pasākumiem, kurus dalībvalstis var 
efektīvi īstenot, tikai sadarbojoties, nevis 
rīkojoties vienas pašas.

Grozījums Nr. 26

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 uz 
tiem reaģēt, kā arī pārvaldīt veselības 
krīzes, arī koordinējot, nodrošinot un 
izvēršot ārkārtas veselības aprūpes spēju, 
vācot datus, atbalstot slimnīcu 
infrastruktūru un īstenojot uzraudzību;
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) atbalstīt Eiropas elektroniskās 
veselības kartes programmas īstenošanu 
visās dalībvalstīs, lai padarītu veselības 
datus viegli nosūtāmus no vienas 
dalībvalsts uz citu;

Grozījums Nr. 28

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 stratēģisku rezervju vai 
krājumu pieejamību un krīzes gadījumā 
mobilizējama medicīnas, veselības aprūpes 
un atbalsta personāla rezervi;

Grozījums Nr. 29

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, 
digitālo rīku un pakalpojumu ieviešanu, 
sistēmiskas reformas, jaunu aprūpes 
modeļu īstenošanu un vispārēju veselības 
apdrošināšanu, kā arī risināt jautājumus 
saistībā ar nevienlīdzību veselības un 
piekļuves veselības aprūpei un zālēm 
jomā; nodrošināt standartizētus datus, 
kurus var viegli nosūtīt un kopīgot starp 
dalībvalstu veselības sistēmām;
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 4. pantā noteiktos mērķus 
īsteno saskaņoti un pārredzami, šo 
īstenošanu koordinējot ar citu Savienības 
programmu un aģentūru darbībām.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas īstenošanai atvēlētais 
finansējums laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir 1 946 614 000 EUR 
pašreizējās cenās.

1. Programmas īstenošanai atvēlētais 
finansējums laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir 10 398 000 000 EUR 
pašreizējās cenās (9 370 000 000 EUR — 
salīdzināmās cenās).

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto summu 
var izmantot tehniskai un administratīvai 
palīdzībai, kas vajadzīga Programmas 
īstenošanai, piemēram, sagatavošanas, 
pārraudzības, kontroles, revīzijas un 
izvērtēšanas aktivitātēm, tostarp 
korporatīvajām informācijas tehnoloģiju 
sistēmām.

2. Šā panta 1. punktā minēto summu 
var izmantot tehniskai un administratīvai 
palīdzībai, kas vajadzīga Programmas 
īstenošanai, piemēram, sagatavošanas, 
pārraudzības, kontroles, revīzijas un 
izvērtēšanas aktivitātēm, tostarp 
korporatīvajām informācijas tehnoloģiju 
sistēmām. Ar netiešajām darbībām 
saistītie administratīvie izdevumi 
nepārsniedz 5 % no Programmas kopējā 
budžeta.
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs summas galvenokārt izmanto tam, lai 
atbalstītu darbības, kas var stiprināt 
valstu veselības sistēmu noturību 
reģionos, kurus visvairāk skārusi Covid-
19 krīze, un reģionos, kuros veselības 
sistēmas ir vismazāk noturīgas.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) visu iesaistīto valstu iemaksas 
iekļauj attiecīgajās Programmas daļās. 
Komisija ikgadējās budžeta procedūras 
laikā ziņo Padomei un Parlamentam par 
katras Programmas daļas kopējo budžetu, 
norādot katru asociēto valsti, individuālās 
iemaksas un to finanšu bilanci.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas sniegtais 
finansējums var būt jebkurā no Regulā 
(ES, Euratom) 2018/1046 noteiktajiem 
veidiem, jo īpaši dotācijas, godalgas un 
iepirkums.

2. Programma var nodrošināt 
finansējumu jebkurā no Regulā (ES, 
Euratom) 2018/1046 noteiktajiem veidiem, 
jo īpaši kā dotācijas, godalgas un 
iepirkumu. Komisija cenšas panākt 
efektīvu un līdzsvarotu ģeogrāfisko 
pārklājumu visā Savienībā, tostarp 
atbalstot dalībvalstis, lai uzlabotu projektu 
kvalitāti, izmantojot spēju veidošanu.
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Instrumenta “Next Generation 
EU” resursi tiek novirzīti mērķtiecīgi un 
no tiem labumu gūst dalībvalstis, kuras 
visvairāk skārusi Covid-19 pandēmija un 
kuru veselības sistēmas ir vismazāk 
noturīgas, vienlaikus cenšoties panākt 
vispārēju līdzsvarotu ģeogrāfisko 
pārklājumu.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija veicina programmas “ES 
Veselība” konsekventu īstenošanu, 
vienlaikus cenšoties panākt maksimālu 
administratīvo vienkāršošanu. Komisija 
un dalībvalstis atbilstoši saviem 
attiecīgajiem pienākumiem veicina 
sinerģiju un nodrošina efektīvu 
koordināciju starp programmu “ES 
Veselība” un citām ES programmām un 
fondiem.
Šajā nolūkā tās:
a) gan plānošanas, gan īstenošanas 
posmā nodrošina papildināmību, 
sinerģiju, saskaņotību un konsekvenci 
starp dažādiem instrumentiem Savienības, 
valsts un attiecīgā gadījumā reģionālā 
līmenī, jo īpaši saistībā ar Savienības 
fondu finansētiem pasākumiem;
b) pilnveido koordinācijas mehānismus, 
lai novērstu centienu dublēšanos;
c) nodrošina ciešu sadarbību starp tiem, 
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kas ir atbildīgi par īstenošanu Savienības, 
valsts un attiecīgā gadījumā reģionālā 
līmenī, lai panāktu, ka instrumenta 
atbalsta sniegšanas darbības ir saskaņotas 
un racionālas.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
8. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Komisija, īstenojot Programmu, 
attīsta sadarbību ar attiecīgām 
starptautiskām organizācijām, piemēram, 
Apvienoto Nāciju Organizāciju un tās 
specializētajām aģentūrām, jo īpaši 
Pasaules Veselības organizāciju (PVO), 
kā arī ar Eiropas Padomi un 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizāciju (ESAO), lai maksimāli 
palielinātu Savienības un starptautiskā 
līmenī veikto pasākumu rezultativitāti un 
efektivitāti.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
8. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Komisija visos Programmas 
īstenošanas posmos apspriežas ar 
dalībvalstu veselības iestādēm Veselības 
veicināšanas, slimību profilakses un 
nepārnēsājamu slimību pārvaldības 
koordinācijas grupā vai citās attiecīgās 
Komisijas ekspertu grupās, kā arī ar 
ieinteresētajām personām, īpaši 
profesionālām veselības nozares 
struktūrām un šajā jomā strādājošām 
NVO.
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Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saņēmēji no valstīm ar vājām 
administratīvajām spējām var pieprasīt 
tehnisko palīdzību, lai visiem projektiem 
tiktu nodrošinātas līdzvērtīgas iespējas 
saņemt dotācijas.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
12. pants – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izveido uzticamu un efektīvu 
mehānismu, lai izvairītos no finansējuma 
dublēšanās un nodrošinātu sinerģiju starp 
dažādām Savienības programmām un 
rīcībpolitikām, kas paredzētas veselības 
jomas mērķu sasniegšanai. Visus datus 
par finansēšanas darbībām un darbībām, 
ko finansē no dažādām Savienības 
programmām un fondiem, centralizē šī 
mehānisma ietvaros. Tajā tiek ievēroti 
pārredzamības, izsekojamības un 
pārskatatbildības principi, un tas dod 
iespēju labāk uzraudzīt un novērtēt 
darbības, kas paredzētas veselības jomas 
mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesības saņemt finansējumu ir vienīgi par 
darbībām, ar kurām īsteno 3. un 4. pantā, 
kā arī I pielikumā minētos mērķus.

Tiesības saņemt finansējumu ir par 
darbībām, ar kurām īsteno 3. un 4. pantā, 
kā arī I pielikumā minētos mērķus. 
Darbības, kas nav uzskaitītas I pielikumā, 
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izņēmuma kārtā ir atbalsttiesīgas tikai 
tad, ja to nepieciešamība ir īpaši pamatota 
darba programmās.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tiesību subjekti, kas izveidoti uz 
Savienības tiesību aktu pamata, vai 
starptautiska organizācija.

b) tiesību subjekti, kas izveidoti 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, vai 
attiecīga starptautiska organizācija.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tiesību subjektiem, kas veic 
uzņēmējdarbību trešā valstī, kura nav 
Programmas asociēta trešā valsts, principā 
būtu jāsedz savas dalības izmaksas.

3. Tiesību subjektiem, kas veic 
uzņēmējdarbību trešā valstī, kura nav 
Programmas asociēta trešā valsts, būtu 
jāsedz savas dalības izmaksas.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tiešās dotācijas no Programmas var 
piešķirt, nepaužot uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus, ja mērķis ir finansēt tādas 
darbības ar skaidru Savienības pievienoto 
vērtību, kam līdzfinansējumu sniedz 
kompetentās iestādes, kuras atbild par 
veselības jomu dalībvalstīs vai 
Programmas asociētās trešās valstīs, 
attiecīgas starptautiskas veselības 
organizācijas vai publiskā sektora un 
nevalstiskas organizācijas, kas darbojas 
atsevišķi vai kā sadarbības tīkls un ko 

5. Tiešās dotācijas no Programmas var 
piešķirt, neizsludinot uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus, ja šādas dotācijas 
ir pienācīgi pamatotas, ja tām ir skaidra 
Savienības pievienotā vērtība un ja tām 
līdzfinansējumu sniedz kompetentās 
iestādes, kuras atbild par veselības jomu 
dalībvalstīs vai Programmas asociētās 
trešās valstīs, attiecīgas starptautiskas 
veselības organizācijas vai publiskā sektora 
un nevalstiskas organizācijas, kas darbojas 
atsevišķi vai kā sadarbības tīkls un ko 
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pilnvarojušas minētās kompetentās 
iestādes.

pilnvarojušas minētās kompetentās 
iestādes.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
16. pants – 1.daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par Programmai noteiktajiem darba 
plāniem, tās prioritātēm, stratēģisko 
orientāciju un īstenošanu Komisija 
apspriežas ar dalībvalstu veselības 
iestādēm Veselības veicināšanas, slimību 
profilakses un nepārnēsājamu slimību 
pārvaldības koordinācijas grupā.

Par Programmai noteiktajām darba 
programmām, tās prioritātēm, stratēģisko 
orientāciju un īstenošanu Komisija 
apspriežas ar dalībvalstu veselības 
iestādēm Veselības veicināšanas, slimību 
profilakses un nepārnēsājamu slimību 
pārvaldības koordinācijas grupā, ar 
Savienības aģentūrām un ar neatkarīgiem 
ārējiem ekspertiem.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmu īsteno ar Regulas (ES, 
Euratom) 2018/1046 110. pantā minēto 
darba programmu palīdzību. Darba 
programmās attiecīgā gadījumā norāda 
kopējo summu, kas atvēlēta finansējuma 
apvienošanas darbībām.

Komisija saskaņā ar 19. pantu pieņem 
deleģētos aktus, lai papildinātu šo regulu, 
nosakot Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 
110. pantā minētās darba programmas. 
Minētajās darba programmās jo īpaši 
norāda sīku informāciju par paredzētajām 
darbībām, tostarp paredzētās summas, 
paredzamo atbalsta saņēmēju veidus un 
ģeogrāfisko atrašanās vietu, finansējuma 
veidus un īstenošanas metodes saskaņā ar 
šo regulu un attiecīgā gadījumā arī kopējo 
summu, kas atvēlēta finansējuma 
apvienošanas darbībām.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
19. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija pastāvīgi uzrauga 
Programmas pārvaldību un īstenošanu. 
Pārredzamības uzlabošanas nolūkā datus 
par pārvaldību un īstenošanu pastāvīgi 
atjaunina un dara publiski pieejamus 
piekļūstamā veidā Komisijas tīmekļa 
vietnē.
Jo īpaši datus par finansētajiem 
projektiem iekļauj tajā pašā datubāzē. 
Minētie dati ietver:
a) informāciju par finansējuma veidiem 
un saņēmēju veidiem, kas ļauj pārredzami 
izsekot finanšu piešķīrumiem; detalizētu 
pārskatu par sinerģiju ar citām 
Savienības programmām, tostarp 
Savienības aģentūru īstenotajām 
darbībām, kas ļauj pienācīgi analizēt 
dažādu veicamo darbību savstarpējo 
papildināmību;
b) izdevumu apjomus sadalījumā pa 
projektiem, lai varētu veikt īpašu analīzi, 
tostarp pēc intervences jomām, kā noteikts 
13. pantā un I pielikumā.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Veikuma ziņošanas sistēma 
nodrošina, ka programmas īstenošanas un 
rezultātu pārraudzībai vajadzīgie dati tiek 
ievākti efektīvi, rezultatīvi un savlaicīgi. 
Šim nolūkam Savienības līdzekļu 
saņēmējiem un — attiecīgā gadījumā — 
dalībvalstīm uzliek samērīgas ziņošanas 
prasības.

3. Snieguma ziņošanas sistēma 
nodrošina, ka programmas īstenošanas un 
rezultātu pārraudzībai vajadzīgie dati tiek 
ievākti efektīvi, rezultatīvi un savlaicīgi, 
nepalielinot saņēmēju administratīvo 
slogu. Šim nolūkam Savienības līdzekļu 
saņēmējiem un — attiecīgā gadījumā — 
dalībvalstīm uzliek samērīgas ziņošanas 
prasības.
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Grozījums Nr. 50

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 
izvērtējumu veic un iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei, tiklīdz ir 
pieejama pietiekama informācija par 
attiecīgo sadaļu īstenošanu, bet ne vēlāk kā 
četrus gadus pēc īstenošanas sākuma.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Īstenošanas perioda beigās, bet ne 
vēlāk kā četrus gadus pēc 1. pantā norādītā 
perioda beigām, Komisija veic galīgo 
izvērtēšanu.

3. Īstenošanas perioda beigās, bet ne 
vēlāk kā četrus gadus pēc 1. pantā norādītā 
perioda beigām, Komisija veic galīgo 
izvērtējumu un iesniedz to Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
paziņo šīs izvērtēšanas rezultātus kopā ar 
saviem apsvērumiem.

4. Komisija publicē un paziņo 
izvērtējumu rezultātus kopā ar saviem 
apsvērumiem un izklāsta tos Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
20. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Izvērtēšana aptver vismaz šādus 
elementus:
a) Programmas īstenošanas kvalitatīvie 
un kvantitatīvie aspekti;
b) resursu izlietojuma lietderība;
c) apmērs, kādā sasniegti visu pasākumu 
mērķi, ja iespējams, norādot rezultātus un 
ietekmi;
d) apmērs, kādā panākta mērķu sinerģija 
un papildināmība ar citām attiecīgām 
Savienības programmām;
e) Programmas nodrošinātā Savienības 
pievienotā vērtība un ilgtermiņa ietekme, 
lai varētu pieņemt lēmumu par atsevišķu 
mērķu un pasākumu atjaunošanu, 
grozīšanu vai apturēšanu;
f) apmērs, kādā ir tikušas iesaistītas 
ieinteresētās personas;
g) regulas 8. pantā minētā Savienības 
ģeogrāfiskā pārklājuma analīze un, ja 
šāds pārklājums nav sasniegts, pamatā 
esošo iemeslu analīze.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
21. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas revīzijas sistēma nodrošina 
pienācīgu līdzsvaru starp uzticēšanos un 
kontroli, ņemot vērā kontroles 
administratīvās un citas izmaksas visos 
līmeņos, īpaši tās, kas rodas atbalsta 
saņēmējiem. Revīzijas noteikumi ir 
skaidri, konsekventi un saskaņoti visā 
Programmas darbības laikā.
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Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
21. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas revīzijas stratēģija ir balstīta 
uz finanšu revīziju, ko veic no visas 
Programmas iegūtā reprezentatīvā 
izdevumu izlasē. Minēto reprezentatīvo 
izlasi papildina ar izlasi, kuras pamatā ir 
ar izdevumiem saistītu risku novērtējums. 
Darbības, kam piešķir kopīgo 
finansējumu no dažādām Savienības 
programmām, revidē tikai vienu reizi, 
aptverot visas iesaistītās programmas un 
attiecīgos tām piemērojamos noteikumus.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
21. pants – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija vai finansēšanas struktūra var 
balstīties uz apvienotām sistēmas 
revīzijām saņēmēju līmenī. Šādas 
apvienotas revīzijas nav obligātas 
atsevišķiem saņēmēju veidiem, un tās 
sastāv no sistēmu un procesu revīzijas, ko 
papildina darījumu revīzija, kuru veic 
kompetents neatkarīgs revidents, kas ir 
kvalificēts veikt obligātās grāmatvedības 
dokumentu revīzijas saskaņā ar Direktīvu 
2006/43/EK.1a Komisija vai finansēšanas 
struktūra tās var izmantot, lai pārbaudītu 
vispārējo pārliecību par izdevumu pareizu 
finanšu pārvaldību un pārskatītu ex post 
revīziju apmēru un apliecinājumus par 
finanšu pārskatiem.
__________________ 
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2006/43/EK (2006. gada 
17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un 
konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, 
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groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un 
Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ 
Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV 
L 157, 9.6.2006., 87. lpp.).

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
21. pants – 1.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Revīzijas var veikt laikposmā līdz diviem 
gadiem pēc atlikuma maksājuma 
veikšanas.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
21. pants – 1.e daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija publicē revīzijas 
pamatnostādnes, lai nodrošinātu revīzijas 
procedūru un noteikumu uzticamu un 
vienādu piemērošanu un interpretāciju 
visā programmas darbības laikā.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
I pielikums – a punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kritiskā veselības infrastruktūra, kas 
ir būtiska veselības krīžu kontekstā, 
instrumenti, struktūras, procesi, ražošanas 
un laboratoriju jauda, tai skaitā instrumenti 
slimību uzliesmojumu uzraudzībai, 
modelēšanai, prognozēšanai, profilaksei un 
pārvaldībai.

ii) kritiskā veselības infrastruktūra, kas 
ir būtiska veselības krīžu kontekstā, 
instrumenti, struktūras, procesi, ražošanas 
un laboratoriju jauda, tai skaitā instrumenti 
slimību uzliesmojumu uzraudzībai, 
modelēšanai, prognozēšanai, profilaksei un 
pārvaldībai, īpaši saistībā ar investīcijām 
vismazāk noturīgajās valstu veselības 
sistēmās.
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Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
I pielikums – a punkts – iia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) atbalsts slimnīcu un veselības 
aprūpes pamatinfrastruktūras būvniecībai 
Savienības mazāk attīstītajos reģionos; 
Programmai būtu jāpiedalās sinerģijas un 
papildināmības veidošanā ar kohēzijas 
politikas līdzekļiem;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
I pielikums – c punkts – iva apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) aktivitātes, kas paredzētas vides 
riska faktoru, tostarp to, kurus izraisa 
pārtikas, ūdens, gaisa un citu avotu 
piesārņojums, kopējās ietekmes uz 
veselību uzraudzībai, kā arī aktivitātes, ar 
kurām uzrauga Savienības tiesību aktu, 
piemēram, farmakovigilances un līdzīgu 
jomu tiesību aktu, ietekmi uz veselību.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
I pielikums – d punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) Savienības veselības tiesību aktu un 
rīcību īstenošana, izpilde un uzraudzība; 
tehniskais atbalsts juridisko prasību 
īstenošanai;

i) Savienības veselības tiesību aktu un 
rīcību īstenošana, izpilde un uzraudzība; 
tehniskais atbalsts juridisko prasību 
īstenošanai, tostarp vides veselības jomā;

Grozījums Nr. 63
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Regulas priekšlikums
I pielikums – d punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) ES politikas veidošana, lai 
sekmētu veselības jautājumu integrēšanu 
visās politikas jomās un jo īpaši stiprinātu 
to vides risku izvērtēšanas un pienācīgas 
pārvaldības pasākumus, kuri saistīti ar 
medicīnisko izstrādājumu ražošanu, 
izmantošanu un iznīcināšanu;

 

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
I pielikums – d punkts – viii apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viii) nevalstisko organizāciju tīklošanās 
un to iesaistīšanās projektos, kas ir 
Programmas tvērumā;

viii) nevalstisko organizāciju, tostarp 
Eiropas līmeņa pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, tīklošanās un to iesaistīšanās 
projektos, kas ir Programmas tvērumā;

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
I pielikums – e punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) krīzes sakarā būtisku ražojumu ES 
rezervju un krājumu izveide un pārvaldība, 
papildinot citus Savienības instrumentus;

ii) krīzes sakarā būtisku ražojumu ES 
papildu stratēģisku rezervju un krājumu 
izveide un pārvaldība, papildinot citus 
Savienības instrumentus;

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
I pielikums – f punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) preventīvas darbības neaizsargāto iv) preventīvas darbības neaizsargāto 
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grupu aizsardzībai pret veselības 
apdraudējumiem un darbības, kas 
reaģēšanu uz krīzēm un to pārvarēšanu 
pielāgo šo neaizsargāto grupu vajadzībām;

grupu aizsardzībai pret veselības 
apdraudējumiem un darbības, kas 
reaģēšanu uz krīzēm un to pārvarēšanu 
pielāgo šo neaizsargāto grupu vajadzībām, 
tostarp pienācīgas un atbilstošas 
informācijas sniegšana attiecīgajām 
personām, īpašu uzmanību pievēršot 
cilvēkiem ar invaliditāti;

 Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
I pielikums – f punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) darbības, ar ko novērš veselības 
krīžu netiešās sekas uz veselību, jo īpaši 
saistībā ar garīgo veselību, pacientiem, 
kas cieš no hroniskām slimībām, un citām 
neaizsargātām grupām;

v) darbības, ar ko mazina veselības 
krīžu netiešo ietekmi uz veselību, jo īpaši 
garīgās veselības ziņā, kā arī īpašo 
ietekmi uz pacientiem, kuri cieš no 
hroniskām slimībām, cilvēkiem ar 
invaliditāti un citām neaizsargātām 
grupām;

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
I pielikums – f punkts – vi apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) darbības, ar ko attiecībā uz krīzes 
sakarā būtiskiem nišas produktiem stiprina 
papildspēkus, izpēti, izstrādi, laboratorisko 
jaudu, ražošanu un sadalījumu;

vi) darbības, ar ko attiecībā uz krīzes 
sakarā būtiskiem nišas produktiem stiprina 
papildspēkus, izpēti, izstrādi, laboratorisko 
jaudu, ražošanu un sadalījumu un 
nodrošina produktu pieejamību;

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
I pielikums – f punkts – viii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

viii) darbības, kas atbalsta izmeklēšanu, viii) darbības, kas atbalsta izmeklēšanu, 
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riska novērtēšanu un riska pārvaldības 
darbu attiecībā uz saikni starp dzīvnieku 
veselību, vides faktoriem un cilvēku 
slimībām, tai skaitā veselības krīžu laikā.

riska novērtēšanu un riska pārvaldības 
darbu attiecībā uz dzīvnieku veselības, 
klimata pārmaiņu un bioloģiskās 
daudzveidības zuduma ietekmes un citu 
vides faktoru saikni ar cilvēku slimībām, 
tai skaitā veselības krīžu laikā.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) atbalsts zināšanu tālāknodošanas 
darbībām un Savienības līmeņa sadarbībai 
ar mērķi atbalstīt valstu reformu procesus, 
kas vajadzīgi, lai uzlabotu rezultativitāti, 
piekļūstamību, ilgtspēju un izturētspēju, un 
jo īpaši, lai vērstos pret Eiropas pusgada 
procedūrā konstatētajām problēmām un 
stiprinātu primāro veselības aprūpi, 
pastiprinātu aprūpes integrāciju un virzītos 
uz vispārēju veselības apdrošināšanu un 
vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei;

i) atbalsts zināšanu tālāknodošanas 
darbībām un Savienības līmeņa sadarbībai 
ar mērķi atbalstīt valstu reformu procesus, 
kas vajadzīgi, lai uzlabotu rezultativitāti, 
piekļūstamību, ilgtspēju un izturētspēju, un 
jo īpaši tam, lai vērstos pret Eiropas 
pusgada procedūrā konstatētajām 
problēmām un stiprinātu primāro veselības 
aprūpi, pastiprinātu aprūpes integrāciju un 
virzītos uz vispārēju veselības 
apdrošināšanu un vienlīdzīgu piekļuvi 
veselības aprūpei, īpaši mazāk attīstītajos 
Savienības reģionos;

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) apmācību programmas medicīnas 
un veselības aprūpes darbiniekiem un 
darbinieku īslaicīgas apmaiņas 
programmas;

ii) apmācību programmas medicīnas 
un veselības aprūpes darbiniekiem, 
piekļuve informācijai par jauniem 
aprūpes modeļiem, digitālā pārveide, 
instrumenti un pakalpojumi un darbinieku 
īslaicīgas apmaiņas programmas;
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Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – ix apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ix) atbalsts tādu programmu izstrādei 
un īstenošanai, kas palīdz dalībvalstīm 
īstenot darbības, ar kurām uzlabo veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumus (attiecībā uz pārnēsājamām un 
nepārnēsājamām slimībām);

ix) atbalsts tādu programmu izstrādei 
un īstenošanai, kas palīdz dalībvalstīm 
īstenot darbības, ar kurām uzlabo veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumus (attiecībā uz pārnēsājamām un 
nepārnēsājamām slimībām), īpaši mazāk 
attīstītajos reģionos;

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – xiiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xiiia) atbalsts sadarbībai un 
koordinācijai starp dalībvalstīm, lai 
izveidotu Eiropas slimnīcu izcilības tīklu, 
uzlabotu reto slimību pārrobežu ārstēšanu 
un palielinātu ārstēšanas pieejamību 
visiem Savienības iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
I pielikums – j punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) atbalsts veselības aprūpes un 
veselības sistēmu digitālai pārveidei, tai 
skaitā darbībām, kas ietver salīdzināšanu ar 
etaloniem un spēju veidošanu inovatīvu 
rīku un tehnoloģiju ieviešanai; veselības 
aprūpes profesionāļu digitālo prasmju 
pilnveidošana;

ii) atbalsts veselības aprūpes un 
veselības sistēmu digitālai pārveidei, tai 
skaitā darbībām, kas ietver salīdzināšanu ar 
etaloniem un spēju veidošanu inovatīvu 
rīku un tehnoloģiju ieviešanai, kā arī 
sabiedrības zināšanu par veselības aprūpi 
uzlabošanu; veselības aprūpes 
profesionāļu digitālo prasmju 
pilnveidošana;
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Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
I pielikums – j punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) atbalsts, kas vērsts uz digitālo rīku 
un infrastruktūru izvēršanu un sadarbspēju 
dalībvalstīs un starp dalībvalstīm, 
Savienības iestādēm un struktūrām; 
atbilstošu pārvaldības struktūru un 
ilgtspējīgu, sadarbspējīgu Savienības 
veselības informācijas sistēmu izveide 
Eiropas veselības datu telpas ietvaros, kā 
arī iedzīvotāju piekļuves saviem veselības 
datiem un kontroles pār tiem stiprināšana;

iii) atbalsts, kas vērsts uz digitālo rīku 
un infrastruktūru izvēršanu un sadarbspēju 
dalībvalstīs un starp dalībvalstīm un 
Savienības iestādēm un struktūrām, pilnībā 
aizsargājot personas datus; atbilstošu 
pārvaldības struktūru un ilgtspējīgu, 
sadarbspējīgu Savienības veselības 
informācijas sistēmu izveide Eiropas 
veselības datu telpas ietvaros, kā arī 
iedzīvotāju piekļuves saviem veselības 
datiem, to pārvaldības un kontroles pār 
tiem stiprināšana;

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
I pielikums – j punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) atbalsts optimālai 
tālmedicīnas/tālveselības izmantošanai, tai 
skaitā izmantojot satelītsakarus attālos 
reģionos, digitāli orientētas 
organizatoriskās inovācijas sekmēšana 
veselības aprūpes iestādēs un tādu digitālo 
rīku popularizēšana, kas atbalsta 
iedzīvotāju iespēju stiprināšanu un uz 
personu vērstu aprūpi.

iv) atbalsts optimālai 
tālmedicīnas/tālveselības izmantošanai, 
liekot lietā jaunākās digitālās 
tehnoloģijas, kas ir pieejamas, piemēram, 
robotiku, mākslīgo intelektu un 
satelītsakaru izmantošanu attālos 
reģionos, digitāli orientētas 
organizatoriskās inovācijas sekmēšana 
veselības aprūpes iestādēs un tādu digitālo 
rīku popularizēšana, kas atbalsta 
iedzīvotāju iespēju stiprināšanu un uz 
personu vērstu aprūpi, kas mazina 
nevienlīdzību veselības aprūpes jomā.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
I pielikuma – k punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) Komunikācija un izpratnes 
veidošana, kā mērķauditorija ir 
ieinteresētās personas un iedzīvotāji, jo 
īpaši:

k) Komunikācija un izpratnes 
veidošana, kā mērķauditorija ir 
ieinteresētās personas, tostarp Eiropas 
līmeņa pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, kas strādā ar veselības un 
ar to saistītiem jautājumiem, un 
iedzīvotāji, jo īpaši:

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
I pielikums – k punkts – iiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) komunikācija, kuras mērķis ir 
vērsties pret viltus ziņām par ārstniecisko 
terapiju vai slimību cēloņiem.
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