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Pakeitimas 55
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) SESV 168 straipsnyje nustatyta, 
kad Sąjunga turi papildyti ir remti 
nacionalinę sveikatos politiką, skatinti 
valstybių narių bendradarbiavimą ir jų 
programų tarpusavio koordinavimą, 
visapusiškai atsižvelgiant į valstybių narių 
atsakomybę už jų sveikatos politikos 
nustatymą ir už sveikatos paslaugų ir 
sveikatos priežiūros organizavimą bei 
teikimą;

(3) SESV 168 straipsnyje nustatyta, 
kad Sąjunga turi papildyti ir remti 
nacionalinę sveikatos politiką, skatinti 
valstybių narių bendradarbiavimą ir jų 
programų tarpusavio koordinavimą, 
visapusiškai atsižvelgdama į kiekvienos 
valstybės narės kompetentingų institucijų 
atsakomybę apibrėžti savo sveikatos 
politiką ir organizuoti, teikti bei valdyti 
sveikatos paslaugas ir sveikatos priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 56
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) ji taip pat padėjo suvokti, kad 
žmonių sveikata yra pagrindinė bendra 
gėrybė, turinti suteikti galimybę ES išlikti 
sveikiausiu regionu pasaulyje;

Or. fr

Pakeitimas 57
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors valstybės narės yra atsakingos (6) nors valstybės narės yra atsakingos 



PE655.678v01-00 4/32 AM\1210203LT.docx

LT

už savo sveikatos politiką, tikimasi, kad jos 
užtikrins visuomenės sveikatos apsaugą 
parodydamos Europos solidarumą8. 
Tebesitęsiančios COVID-19 krizės metu 
įgyta patirtis parodė, kad reikia imtis 
tolesnių ryžtingų veiksmų Sąjungos 
lygmeniu siekiant remti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir veiksmų 
koordinavimą, kad būtų pagerinta sunkių 
žmonių ligų plitimo tarpvalstybiniu mastu 
prevencija ir kontrolė, kovojama su kitomis 
didelėmis tarpvalstybinėmis grėsmėmis 
sveikatai ir užtikrinama Sąjungos žmonių 
sveikata ir gerovė;

už savo sveikatos politiką, tikimasi, kad jos 
užtikrins visuomenės sveikatos apsaugą 
parodydamos Europos solidarumą8. 
Tebesitęsiančios COVID-19 krizės metu 
įgyta patirtis parodė, kad Sąjunga, 
siekdama remti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir veiksmų 
koordinavimą, kad būtų pagerinta sunkių 
žmonių ligų plitimo tarpvalstybiniu mastu 
prevencija ir kontrolė, kuriami, bandomi ir 
tiekiami ligų prevencijai ir gydymui skirti 
produktai, kovojama su kitomis didelėmis 
tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai ir 
užtikrinama Sąjungos žmonių sveikata ir 
gerovė, galėtų imtis aktyvesnių veiksmų 
įgyvendindama visuomenės sveikatos 
politiką pagal esamas Sutarčių nuostatas;

_________________ _________________
8 2020 m. kovo 13 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos Centriniam Bankui, Europos 
investicijų bankui ir Euro grupei 
„Suderintas ekonominis atsakas į COVID-
19 protrūkį“, COM(2020)112 final, 2020 
03 13.

8 2020 m. kovo 13 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos Centriniam Bankui, Europos 
investicijų bankui ir Euro grupei 
„Suderintas ekonominis atsakas į COVID-
19 protrūkį“, COM(2020)112 final, 2020 
03 13.

Or. en

Pakeitimas 58
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) todėl tikslinga nustatyti naują 
2021–2027 m. Sąjungos veiksmų sveikatos 
srityje programą „ES – sveikatos labui“ 
(toliau – Programa). Atsižvelgiant į 
Sąjungos veiksmų tikslus ir jos 
kompetenciją visuomenės sveikatos srityje, 
Programoje daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama bendradarbiavimo veiksmams, 
kurių ėmusis ES lygmeniu jie būtų 

(7) todėl tikslinga nustatyti naują 
2021–2027 m. Sąjungos veiksmų sveikatos 
srityje programą „ES – sveikatos labui“ 
(toliau – Programa). Atsižvelgiant į 
Sąjungos veiksmų tikslus ir jos 
kompetenciją visuomenės sveikatos srityje, 
Programoje daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama bendradarbiavimo veiksmams, 
kurių ėmusis ES lygmeniu jie būtų 
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naudingesni ir veiksmingesni, ir 
veiksmams, darantiems poveikio vidaus 
rinkai;

naudingesni ir veiksmingesni, ir 
veiksmams, darantiems poveikio vidaus 
rinkai. Programos tikslas apima daugiau 
nei 2027 m., todėl, jei Programa pasirodys 
esanti veiksminga, ji turėtų būti tęsiama, 
kad atitiktų būsimus Sąjungos sveikatos 
srities prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 59
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) pagal programą „EU4Health“ 
turėtų būti remiamas nuolatinių bendrų 
Europos skubios medicinos pagalbos 
padalinių, pavadintų ES mėlynuoju 
medicinos korpusu, kūrimas. Šį naują 
korpusą turėtų sudaryti medicinos ir 
skubios pagalbos specialistai iš įvairių ES 
šalių, o skubios medicinos pagalbos 
padaliniai turėtų būti atsakingi už 
paramos teikimą tarpvalstybinių ir visos 
Europos medicininių situacijų ar krizių 
atveju. Nauji nuolatiniai padaliniai turėtų 
pasinaudoti teigiamais sėkmingo 
savanoriškumo principu grindžiamo 
medicininio mobilumo, finansuojamo 
pagal ES civilinės saugos mechanizmą, 
rezultatais;

Or. en

Pakeitimas 60
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) remiantis Reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir neviršijant jam skirtų išteklių, pagal 
Programą turėtų būti įgyvendinamos 
ekonomikos atgaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės, siekiant susidoroti su 
beprecedenčiu COVID-19 krizės poveikiu. 
Tokie papildomi ištekliai turėtų būti 
naudojami taip, kad būtų užtikrintas 
Reglamente [Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonė] 
numatytų terminų laikymasis;

(9) remiantis Reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir neviršijant jam skirtų išteklių, pagal 
Programą turėtų būti įgyvendinamos 
ekonomikos atgaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės, kad būtų sprendžiami 
visi didelės medicininės skubos klausimai, 
su kuriais susiduriama ES lygmeniu, visų 
pirma COVID-19 krizė. Tokie papildomi 
ištekliai turėtų būti naudojami taip, kad 
būtų užtikrintas Reglamente [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
numatytų terminų laikymasis;

Or. en

Pakeitimas 61
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) jei naujos ekonomikos gaivinimo 
priemonės, kuri turi sudaryti daugiau 
kaip 80 % būsimos programos 
finansavimo, įgyvendinti nepavyks, 
reikėtų apsvarstyti galimybę naudoti 
atitinkamas biudžeto eilutes;

Or. fr

Pakeitimas 62
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) pagal Europos sutartis Europos 
sveikatos sąjungos sukūrimas atrodo 



AM\1210203LT.docx 7/32 PE655.678v01-00

LT

įmanomas. Po 2005 ir 2009 m. 
energetikos krizės naujasis 194 straipsnis 
susijęs su Europos Sąjungos siekiu 
sukurti suderintą bendrą energetikos 
politiką. EB sutartimi anksčiau nebuvo 
nustatyta ES kompetencija energetikos 
srityje. Tokia pati procedūra turėtų būti 
taikoma dabar, kad būtų parengta 
suderinta bendra sveikatos politika;

Or. en

Pakeitimas 63
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) atsižvelgiant į tai, kad plataus 
užmojo ES sveikatos programa taip pat 
turėtų išlikti po naujos kartos ES ir po ES 
ilgalaikio biudžeto (2021–2027 m.), būtų 
svarbu imtis tolesnių veiksmų ir sukurti 
Europos sveikatos sąjungą, kuri gali 
suteikti ES daug svarbesnį vaidmenį 
sveikatos srityje, pateikdama Europos 
strategiją – koordinuotą ir įtraukų atsaką 
į visuomenės sveikatos poreikius. Siekiant 
sustiprinti mūsų sveikatos sistemas ir 
užtikrinti jų atsparumą ekstremaliosioms 
sveikatos situacijoms, ES reikia imtis 
rimtesnio vaidmens ir sukurti Europos 
sveikatos sąjungą;

Or. en

Pakeitimas 64
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant apsaugoti pažeidžiamus 
asmenis, įskaitant psichikos ir lėtinėmis 
ligomis sergančius asmenis, pagal 
Programą taip pat turėtų būti skatinama 
imtis veiksmų, kuriais būtų švelninamas 
sveikatos krizės šalutinis poveikis tokioms 
pažeidžiamoms grupėms priklausantiems 
asmenims;

(12) siekiant apsaugoti pažeidžiamus 
asmenis, įskaitant psichikos, lėtinėmis, 
širdies, plaučių ligomis, vėžiu ir autizmu 
sergančius asmenis, pagal Programą taip 
pat turėtų būti skatinama imtis veiksmų, 
kuriais būtų švelninamas sveikatos krizės 
šalutinis poveikis tokioms pažeidžiamoms 
grupėms priklausantiems asmenims;

Or. en

Pakeitimas 65
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) per COVID-19 krizę išryškėjo daug 
sunkumų užtikrinti vaistų, medicinos 
priemonių ir asmeninių apsaugos 
priemonių, kurių reikia Sąjungoje 
pandemijų metu, tiekimą. Todėl pagal 
Programą turėtų būti remiami veiksmai, 
kuriais skatinama su krize susijusių 
produktų gamyba, viešieji pirkimai ir 
valdymas, užtikrinant, kad šie veiksmai 
papildytų kitas Sąjungos priemones;

(13) per COVID-19 krizę išryškėjo daug 
sunkumų užtikrinti vaistų, medicinos 
priemonių ir asmeninių apsaugos 
priemonių, kurių reikia Sąjungoje 
pandemijų metu, tiekimą, visų pirma 
atkreipiant dėmesį į tai, kad ji yra 
priklausoma nuo trečiųjų šalių gamybos 
pajėgumų, veikliųjų vaistinių medžiagų ir 
pradinių medžiagų tiekimo. Todėl pagal 
Programą turėtų būti remiami veiksmai, 
kuriais skatinama su krize susijusių 
produktų gamyba, viešieji pirkimai ir 
valdymas, užtikrinant, kad šie veiksmai 
papildytų kitas Sąjungos priemones;

Or. en

Pakeitimas 66
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant kuo labiau sušvelninti 
didelių tarpvalstybinių grėsmių poveikį 
visuomenės sveikatai, pagal Programą 
remiamais veiksmais turėtų būti galima 
koordinuoti veiklą, kuria stiprinamas 
valstybių narių sveikatos sistemų 
sąveikumas ir suderinamumas atliekant 
lyginamąją analizę, bendradarbiaujant ir 
keičiantis geriausia praktika, ir užtikrinti jų 
gebėjimą reaguoti į ekstremalias situacijas 
sveikatos srityje, įskaitant nenumatytų 
atvejų planavimą, pasirengimo veiklą ir 
sveikatos priežiūros bei visuomenės 
sveikatos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, 
taip pat mechanizmų, skirtų veiksmingai 
stebėti ir platinti ar paskirstyti krizės metu 
reikalingas prekes ir paslaugas, sukūrimą;

(14) siekiant kuo labiau sušvelninti 
didelių tarpvalstybinių grėsmių poveikį 
visuomenės sveikatai, pagal Programą 
remiamais veiksmais turėtų būti galima 
koordinuoti veiklą, kuria stiprinamas 
valstybių narių sveikatos sistemų 
sąveikumas ir suderinamumas atliekant 
lyginamąją analizę, bendradarbiaujant ir 
keičiantis geriausia praktika, ir užtikrinti jų 
gebėjimą reaguoti į ekstremalias situacijas 
sveikatos srityje, įskaitant nenumatytų 
atvejų planavimą, pasirengimo veiklą ir 
sveikatos priežiūros bei visuomenės 
sveikatos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, 
taip pat mechanizmų, skirtų veiksmingai 
stebėti ir tinkamai platinti ar paskirstyti 
krizės metu reikalingas prekes ir paslaugas, 
sukūrimą;

Or. en

Pakeitimas 67
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) jeigu žmonės bus sveiki ir aktyvūs 
ilgesnį laiką ir jiems bus suteikta galimybė 
aktyviai kontroliuoti savo sveikatą, tai 
turės teigiamą poveikį sveikatai, nelygybės 
sveikatos priežiūros srityje mažinimui, 
gyvenimo kokybei, darbo našumui, 
konkurencingumui ir įtraukumui, o našta 
nacionaliniams biudžetams bus mažesnė. 
Komisija įsipareigojo padėti valstybėms 
narėms pasiekti JT darnaus vystymosi 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytus 
darnaus vystymosi tikslus, visų pirma 3-ąjį 
darnaus vystymosi tikslą „Užtikrinti sveiką 
gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių 
gerovę“13. Todėl Programa turėtų prisidėti 
prie veiksmų, kurių imtasi siekiant šių 

(16) jeigu žmonės bus sveiki ir aktyvūs 
ilgesnį laiką ir jiems bus suteikta galimybė 
aktyviai kontroliuoti savo sveikatą, tai 
turės teigiamą poveikį sveikatai, nelygybės 
sveikatos priežiūros srityje mažinimui, 
gyvenimo kokybei, darbo našumui, 
konkurencingumui ir įtraukumui, o našta 
nacionaliniams biudžetams bus mažesnė. 
Komisija įsipareigojo padėti valstybėms 
narėms pasiekti JT darnaus vystymosi 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytus 
darnaus vystymosi tikslus, visų pirma 3-ąjį 
darnaus vystymosi tikslą „Užtikrinti sveiką 
gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių 
gerovę“13. Todėl Programa turėtų būti 
prisidedama prie veiksmų, kurių imtasi 
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tikslų; siekiant šių tikslų, sąžiningai paskirstant 
veiksmus nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis;

_________________ _________________
13 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Tolesni tvarios Europos ateities 
užtikrinimo žingsniai. Europos veiksmai 
siekiant tvarumo“, COM (2016)739 final, 
2016 11 22.

13 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Tolesni tvarios Europos ateities 
užtikrinimo žingsniai. Europos veiksmai 
siekiant tvarumo“, COM (2016)739 final, 
2016 11 22.

Or. en

Pakeitimas 68
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) šiuos sveikatos srities uždavinius 
galima išspręsti su sąlyga, kad bus 
įdiegtos prevencijos sistemos siekiant 
sumažinti elgesio pakitimų atvejų ir visus 
rizikos sveikatai veiksnius, bus užtikrintos 
galimybės naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, teikiama parama vakcinų ir 
vaistų moksliniams tyrimams ir kūrimui ir 
pagerintas rizikos sveikatai valdymas;

Or. fr

Pakeitimas 69
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) todėl Programa turėtų padėti 
užkirsti kelią ligoms per visą asmens 

(18) Todėl Programa turėtų padėti 
užkirsti kelią ligoms per visą asmens 
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gyvenimą ir skatinti sveikatinimą šalinant 
rizikos sveikatai veiksnius, pavyzdžiui, 
tabako ir susijusių gaminių vartojimą ir dėl 
jų susidarančių teršalų poveikį, žalingą 
alkoholio vartojimą, neteisėtų narkotikų 
vartojimą; Programa taip pat turėtų padėti 
sumažinti su narkotikais susijusią žalą 
sveikatai, nesveikos mitybos įpročius ir 
fizinį neaktyvumą ir aplinkos taršos 
poveikį, ir skatinti sveikam gyvenimo 
būdui palankias sąlygas, kad šiose srityse 
būtų papildyti valstybių narių veiksmai. 
Programa taip pat turėtų padėti siekti 
Europos žaliojo kurso, strategijos „Nuo 
ūkio iki stalo“ ir Biologinės įvairovės 
strategijos tikslų;

gyvenimą ir skatinti sveikatinimą šalinant 
rizikos sveikatai veiksnius, pavyzdžiui, 
tabako ir susijusių gaminių vartojimą ir dėl 
jų susidarančių teršalų poveikį, žalingą 
alkoholio vartojimą, neteisėtų narkotikų 
vartojimą. Programa taip pat turėtų padėti 
sumažinti su narkotikais susijusią žalą 
sveikatai, nesveikos mitybos įpročius ir 
fizinį neaktyvumą ir aplinkos taršos 
poveikį, ir skatinti sveikam gyvenimo 
būdui palankias sąlygas, kad šiose srityse 
būtų papildyti valstybių narių veiksmai. 
Todėl Programa taip pat padedama siekti 
Europos žaliojo kurso, strategijos „Nuo 
ūkio iki stalo“ ir Biologinės įvairovės 
strategijos tikslų ir ji visiškai atitinka 
Paryžiaus susitarimo ir Sąjungos klimato 
kaitos poveikio neutralizavimo tikslus;

Or. fi

Pakeitimas 70
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Programa bus vykdoma užtikrinant 
sinergiją ir papildomumą su kitomis ES 
politikos sritimis ir fondais, pavyzdžiui, 
veiksmais, įgyvendinamais pagal 
Skaitmeninės Europos programą, programą 
„Europos horizontas“, rezervą „rescEU“ 
pagal Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmą, Skubios paramos priemonę, 
Europos socialinį fondą + (ESF +, taip pat 
sinergiją siekiant geriau apsaugoti milijonų 
ES darbuotojų sveikatą ir užtikrinti jų 
saugą), įskaitant Užimtumo ir socialinių 
inovacijų kryptį (EaSI), „InvestEU“ fondą, 
Bendrosios rinkos programą, Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę, įskaitant Reformų 
įgyvendinimo priemonę, „Erasmus“, 

(20) Programa bus vykdoma užtikrinant 
sinergiją ir papildomumą su kitomis ES 
politikos sritimis ir fondais, pavyzdžiui, 
veiksmais, įgyvendinamais pagal 
Skaitmeninės Europos programą, programą 
„Europos horizontas“, rezervą „rescEU“ 
pagal Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmą, Skubios paramos priemonę, 
Europos socialinį fondą + (ESF +, taip pat 
sinergiją siekiant geriau apsaugoti milijonų 
ES darbuotojų sveikatą ir užtikrinti jų 
saugą), įskaitant Užimtumo ir socialinių 
inovacijų kryptį (EaSI), „InvestEU“ fondą, 
Bendrosios rinkos programą, Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę, įskaitant Reformų 
įgyvendinimo priemonę, „Erasmus“, 
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Europos solidarumo korpusą, Paramos 
priemonę nedarbo rizikai dėl 
ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE), 
taip pat ES išorės veiksmų priemones, kaip 
antai Kaimynystės, vystymosi ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonę ir 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę 
III. Tam tikrais atvejais bus nustatytos 
bendros taisyklės, kad būtų užtikrintas 
fondų nuoseklumas ir papildomumas 
siekiant, kad būtų paisoma šių politikos 
sričių ypatumų ir būtų suderinti šių 
politikos sričių, programų ir fondų 
strateginiai reikalavimai (pvz., reikiamos 
sąlygos pagal ERPF ir ESF+);

Europos solidarumo korpusą, Paramos 
priemonę nedarbo rizikai dėl 
ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE), 
taip pat ES išorės veiksmų priemones, kaip 
antai Kaimynystės, vystymosi ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonę ir 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę 
III, taip pat Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centrą (ECDC) ir Europos 
vaistų agentūrą (EMA). Tam tikrais 
atvejais bus nustatytos bendros taisyklės, 
kad būtų užtikrintas fondų nuoseklumas ir 
papildomumas siekiant, kad būtų paisoma 
šių politikos sričių ir būtų suderinti šių 
politikos sričių, programų ir fondų 
strateginiai reikalavimai (pvz., reikiamos 
sąlygos pagal ERPF ir ESF+);

Or. en

Pakeitimas 71
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Programa bus vykdoma užtikrinant 
sinergiją ir papildomumą su kitomis ES 
politikos sritimis ir fondais, pavyzdžiui, 
veiksmais, įgyvendinamais pagal 
Skaitmeninės Europos programą, programą 
„Europos horizontas“, rezervą „rescEU“ 
pagal Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmą, Skubios paramos priemonę, 
Europos socialinį fondą + (ESF +, taip pat 
sinergiją siekiant geriau apsaugoti milijonų 
ES darbuotojų sveikatą ir užtikrinti jų 
saugą), įskaitant Užimtumo ir socialinių 
inovacijų kryptį (EaSI), „InvestEU“ fondą, 
Bendrosios rinkos programą, Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę, įskaitant Reformų 
įgyvendinimo priemonę, „Erasmus“, 
Europos solidarumo korpusą, Paramos 

(20) Programa bus vykdoma užtikrinant 
sinergiją ir papildomumą su kitomis ES 
politikos sritimis ir fondais, pavyzdžiui, 
veiksmais, įgyvendinamais pagal 
Skaitmeninės Europos programą, programą 
„Europos horizontas“, rezervą „rescEU“ 
pagal Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmą, Skubios paramos priemonę, 
Europos socialinį fondą + (ESF +, taip pat 
sinergiją siekiant geriau apsaugoti milijonų 
ES darbuotojų sveikatą ir užtikrinti jų 
saugą), įskaitant Užimtumo ir socialinių 
inovacijų kryptį (EaSI), „InvestEU“ fondą, 
Bendrosios rinkos programą, Europos 
regioninės plėtros fondą (ERPF), 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę, įskaitant Reformų 
įgyvendinimo priemonę, „Erasmus“, 
Europos solidarumo korpusą, Paramos 



AM\1210203LT.docx 13/32 PE655.678v01-00

LT

priemonę nedarbo rizikai dėl 
ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE), 
taip pat ES išorės veiksmų priemones, kaip 
antai Kaimynystės, vystymosi ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonę ir 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę 
III. Tam tikrais atvejais bus nustatytos 
bendros taisyklės, kad būtų užtikrintas 
fondų nuoseklumas ir papildomumas 
siekiant, kad būtų paisoma šių politikos 
sričių ypatumų ir būtų suderinti šių 
politikos sričių, programų ir fondų 
strateginiai reikalavimai (pvz., reikiamos 
sąlygos pagal ERPF ir ESF+);

priemonę nedarbo rizikai dėl 
ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE), 
taip pat ES išorės veiksmų priemones, kaip 
antai Kaimynystės, vystymosi ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonę ir 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę 
III. Tam tikrais atvejais bus nustatytos 
bendros taisyklės, kad būtų užtikrintas 
fondų nuoseklumas ir papildomumas, 
vengiant bet kokio finansavimo sutapimo 
ar dubliavimosi, kartu užtikrinant, kad 
būtų paisoma šių politikos sričių ypatumų 
ir būtų suderinti šių politikos sričių, 
programų ir fondų strateginiai reikalavimai 
(pvz., reikiamos sąlygos pagal ERPF ir 
ESF+);

Or. en

Pakeitimas 72
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) pagal programą „EU4Health“ 
turėtų būti naudojamasi galima Europos 
Sąjungos ir nacionalinių agentūrų, kurios 
specializuojasi sveikatos srityje, pridėtine 
verte;

Or. en

Pakeitimas 73
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) reikėtų apsvarstyti konkrečias 
praktines priemones, kuriomis būtų 
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skatinamas racionalus vaistų naudojimas 
ir didinamas informuotumas šiuo 
klausimu, gerinamas mokymas ir rizikos 
vertinimas, mažinamas gamintojų 
išmetamų teršalų kiekis, mažinamas 
atliekų kiekis ir gerinamas nuotekų 
valymas;

Or. fr

Pakeitimas 74
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Sąjungos sveikatos srities teisės 
aktai daro tiesioginį poveikį visuomenės 
sveikatai, piliečių gyvenimui, sveikatos 
sistemų veiksmingumui bei tvarumui ir 
tinkamam vidaus rinkos veikimui. 
Sveikatos apsaugai Sąjungoje užtikrinti itin 
svarbi medicinos reikmenų ir technologijų 
(vaistų, medicinos priemonių ir medžiagų, 
gautų iš žmogaus) reguliavimo sistema, 
taip pat tabako teisės aktų, pacientų teisių į 
tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą ir didelių 
tarpvalstybinių grėsmių sveikatai 
reglamentavimo sistema. Todėl pagal 
Programą turėtų būti remiamas Sąjungos 
sveikatos teisės aktų rengimas, 
įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas ir 
generuojami aukštos kokybės, palyginami 
ir patikimi duomenys, kuriais būtų 
grindžiama formuojama politika ir 
stebėsena;

(25) Sąjungos sveikatos srities teisės 
aktai daro tiesioginį poveikį visuomenės 
sveikatai, piliečių gyvenimui, sveikatos 
sistemų veiksmingumui bei tvarumui ir 
tinkamam vidaus rinkos veikimui. 
Sveikatos apsaugai Sąjungoje užtikrinti itin 
svarbi medicinos reikmenų ir technologijų 
(vaistų, medicinos priemonių ir medžiagų, 
gautų iš žmogaus) reguliavimo sistema, 
taip pat tabako teisės aktų, pacientų teisių į 
tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą ir didelių 
tarpvalstybinių grėsmių sveikatai 
reglamentavimo sistema. Todėl pagal 
Programą turėtų būti remiamas Sąjungos 
sveikatos teisės aktų rengimas, 
įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas, 
bendradarbiaujant su pagrindiniais 
partneriais, pavyzdžiui, Europos vaistų 
agentūra ir Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centru, ir generuojami aukštos 
kokybės, palyginami ir patikimi duomenys, 
kuriais būtų grindžiama formuojama 
politika ir stebėsena;

Or. en

Pakeitimas 75
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Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant optimizuoti investicijų, 
kurios visiškai arba iš dalies finansuojamos 
iš Sąjungos biudžeto, pridėtinę vertę, ypač 
turėtų būti siekiama Sąjungos veiksmų 
sveikatos srityje programos ir kitų 
Sąjungos programų, įskaitant programas, 
kurioms taikomas pasidalijamasis 
valdymas, sinergijos. Siekiant kuo labiau 
padidinti šią sinergiją, turėtų būti 
užtikrintos pagrindinės didelio poveikio 
priemonės, įskaitant kaupiamąjį 
finansavimą pagal Sąjungos veiksmų 
sveikatos srityje programos ir kitos 
Sąjungos programos vieną veiksmą, kol 
toks kaupiamasis finansavimas neviršija 
visų tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų. 
Tuo tikslu šiame reglamente turėtų būti 
nustatytos atitinkamos taisyklės, visų pirma 
dėl galimybės deklaruoti tas pačias 
sąnaudas ar išlaidas proporcingai pagal 
Sąjungos veiksmų sveikatos srityje 
programą ir kitą Sąjungos programą;

(30) siekiant optimizuoti investicijų, 
kurios visiškai arba iš dalies finansuojamos 
iš Sąjungos biudžeto, pridėtinę vertę, ypač 
turėtų būti siekiama Sąjungos veiksmų 
sveikatos srityje programos ir kitų 
Sąjungos programų, įskaitant programas, 
kurioms taikomas pasidalijamasis 
valdymas, sinergijos. Siekiant kuo labiau 
padidinti šią sinergiją, turėtų būti 
užtikrintos pagrindinės didelio poveikio 
priemonės, įskaitant kaupiamąjį 
finansavimą pagal Sąjungos veiksmų 
sveikatos srityje programos ir kitos 
Sąjungos programos vieną veiksmą, kol 
toks kaupiamasis finansavimas neviršija 
visų tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų. 
Tuo tikslu šiame reglamente turėtų būti 
nustatytos atitinkamos taisyklės, visų pirma 
dėl galimybės deklaruoti tas pačias 
sąnaudas ar išlaidas proporcingai pagal 
Sąjungos veiksmų sveikatos srityje 
programą ir kitą Sąjungos programą. 
Išlaidų ataskaitos turėtų būti išsamios ir 
skaidrios;

Or. fi

Pakeitimas 76
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) atsižvelgiant į tai, kad plataus 
užmojo ES sveikatos programa taip pat 
turėtų išlikti po naujos kartos ES ir po ES 
ilgalaikio biudžeto (2021–2027 m.), būtų 
svarbu imtis tolesnių veiksmų ir sukurti 
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Europos sveikatos sąjungą, kuri gali 
suteikti ES daug svarbesnį vaidmenį 
sveikatos srityje, pateikdama Europos 
strategiją – koordinuotą ir įtraukų atsaką 
į visuomenės sveikatos poreikius. Siekiant 
sustiprinti mūsų sveikatos sistemas ir 
užtikrinti jų atsparumą ekstremaliosioms 
sveikatos situacijoms, ES reikia imtis 
rimtesnio vaidmens ir sukurti Europos 
sveikatos sąjungą;

Or. en

Pakeitimas 77
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita, vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa 
padės integruoti klimato srities veiksmus į 
Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio 
skirti 25 proc. ES biudžeto išlaidų veiklai, 
kuria siekiama klimato politikos tikslų. 
Rengiant ir įgyvendinant Programą bus 
nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar 
kartą vertinami atliekant laikotarpio 
vidurio vertinimą;

(40) atsižvelgiant į tai, kad būtina 
kovoti su klimato kaita, vadovaujantis 
Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa 
padės integruoti klimato srities veiksmus į 
Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio 
skirti 50 proc. ES biudžeto išlaidų veiklai, 
kuria siekiama klimato politikos ir 
biologinės įvairovės tikslų. Rengiant ir 
įgyvendinant Programą bus nustatyti 
atitinkami veiksmai, kurie bus įvertinti ir 
prireikus pritaikyti atliekant laikotarpio 
vidurio vertinimą;

Or. fi

Pakeitimas 78
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) Programa turėtų būti įgyvendinama 
taip, kad būtų paisoma valstybių narių 
atsakomybės už jų sveikatos politikos 
nustatymą ir už sveikatos paslaugų bei 
sveikatos priežiūros organizavimą bei 
teikimą;

(42) Programa turėtų būti įgyvendinama 
taip, kad būtų paisoma valstybių narių 
atsakomybės už jų sveikatos politikos 
nustatymą ir už sveikatos paslaugų bei 
sveikatos priežiūros organizavimą bei 
teikimą. Siekiant padėti įgyvendinti ES 
finansuojamą programą, techninė 
pagalba turėtų būti teikiama valstybėms 
narėms, kurioms jos reikia, kad būtų 
užtikrinta tinkama geografinė 
finansavimo įgyvendinimo aprėptis;

Or. en

Pakeitimas 79
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) atsižvelgiant į tarpvalstybinių 
grėsmių žmonių sveikatai pobūdį ir galimą 
mastą, valstybės narės vienos negali 
deramai pasiekti tikslo apsaugoti Sąjungos 
žmones nuo tokių grėsmių ir padidinti 
pasirengimą krizėms. Pagal Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą 
subsidiarumo principą taip pat gali būti 
imamasi Sąjungos lygmens veiksmų 
paremti valstybių narių pastangas siekiant 
aukšto lygio visuomenės sveikatos 
apsaugos, gerinti vaistų, medicinos 
priemonių ir kitų su krize susijusių 
produktų prieinamumą ir įperkamumą 
Sąjungoje, remti inovacijas ir remti 
integruotą bei koordinuotą valstybių narių 
darbą ir geriausios praktikos diegimą, taip 
pat visoje ES mažinti nelygybę sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo srityje 
tokiu būdu, kad būtų padidintas našumas ir 
pridėtinė vertė, kurios nebūtų įmanoma 
sukurti nacionalinio lygmens veiksmais, 
tuo pačiu paisant valstybių narių 

(43) atsižvelgiant į tarpvalstybinių 
grėsmių žmonių sveikatai pobūdį ir galimą 
mastą, valstybės narės vienos negali 
deramai pasiekti tikslo apsaugoti 
Sąjungoje gyvenančius žmones nuo tokių 
grėsmių ir padidinti pasirengimą krizėms. 
Pagal Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą 
taip pat gali būti imamasi Sąjungos 
lygmens veiksmų paremti valstybių narių 
pastangas siekiant aukšto lygio visuomenės 
sveikatos apsaugos, gerinti vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų su krize 
susijusių produktų prieinamumą ir 
įperkamumą Sąjungoje, remti inovacijas ir 
remti integruotą bei koordinuotą valstybių 
narių darbą ir geriausios praktikos diegimą, 
taip pat visoje ES mažinti nelygybę 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo 
srityje tokiu būdu, kad būtų padidintas 
našumas ir pridėtinė vertė, kurios nebūtų 
įmanoma sukurti nacionalinio lygmens 
veiksmais, tuo pačiu paisant valstybių 
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kompetencijos ir atsakomybės Programos 
veiksmų srityse. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytiems tikslams pasiekti;

narių kompetencijos ir atsakomybės 
Programos veiksmų srityse. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Or. fi

Pakeitimas 80
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) kadangi ši programa yra ketvirtoji 
sveikatos srities iniciatyva visoje ES, 
reikėtų apsvarstyti galimybę tęsti šių 
programų įgyvendinimą net ir po 2027 m., 
atsižvelgiant į Europos Parlamento 
patvirtintą vertinimo ataskaitą, kuri padės 
sustiprinti jų veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 81
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa siekiama toliau nurodytų 
bendrųjų tikslų, jei reikia, taikant bendros 
sveikatos koncepciją:

Siekiant užtikrinti, kad Sąjunga ir 
valstybės narės pasiektų 3-ojo DVT 
„užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti 
visų amžiaus grupių gerovę“ tikslus, 
atitinkamais atvejais laikantis bendros 
sveikatos principo ir vadovaujantis 
darnaus vystymosi tikslais, Programa 
siekiama toliau nurodytų bendrųjų tikslų 
prisidėti prie aukšto lygio žmonių 
sveikatos apsaugos ir ligų prevencijos:
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Or. en

Pakeitimas 82
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) prisidėti prie aukšto žmonių 
sveikatos apsaugos lygio ir ligų 
prevencijos, didinti sveikatos priežiūros 
saugumą, mažinti nelygybę sveikatos 
priežiūros srityje, ilginti tikėtiną gyvenimo 
trukmę nuo gimimo, taip pat stiprinti ir 
remti su sveikata susijusius ES teisės 
aktus, be kita ko, aplinkos sveikatos 
srityje, ir skatinti integruoti sveikatos 
aspektus į visų sričių politiką;

Or. en

Pakeitimas 83
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) stiprinti sveikatos sistemas ir 
sveikatos priežiūros darbuotojus, be kita 
ko, vykdant skaitmeninę transformaciją ir 
stiprinant integruotą ir koordinuotą 
valstybių narių darbą, tvariai 
įgyvendinant geriausią praktiką ir 
dalijantis duomenimis, siekiant pagerinti 
bendrą visuomenės sveikatos lygį.

3) prisidėti prie sveikatos priežiūros 
sistemų ir sveikatos priežiūros darbuotojų 
veiksmingumo, prieinamumo ir 
atsparumo didinimo;

Or. en
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Pakeitimas 84
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) gerinti bendrą visuomenės 
sveikatos lygį;

Or. en

Pakeitimas 85
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) stiprinti Sąjungos didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo į jas, taip pat sveikatos krizių 
valdymo pajėgumus, be kita ko, 
koordinuojant, teikiant ir dislokuojant 
skubios sveikatos priežiūros pajėgumus, 
renkant duomenis ir vykdant stebėseną;

1) visapusiškai laikantis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnio 
5 dalies, stiprinti Sąjungos, įskaitant 
Europos vaistų agentūrą ir Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centrą, didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo į jas, taip pat sveikatos krizių 
valdymo pajėgumus, be kita ko, 
koordinuojant, teikiant ir dislokuojant 
skubios sveikatos priežiūros pajėgumus, 
renkant duomenis ir vykdant stebėseną;

Or. en

Pakeitimas 86
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) didinti sveikatos sistemų 
veiksmingumą, prieinamumą, tvarumą ir 
atsparumą, be kita ko, remiant skaitmeninę 
transformaciją, skaitmeninių priemonių ir 
paslaugų įsisavinimą, sistemines reformas, 
naujų priežiūros modelių įgyvendinimą ir 
visuotinę sveikatos priežiūros aprėptį, ir 
spręsti nelygybės sveikatos srityje 
problemą;

4) didinti sveikatos sistemų 
veiksmingumą, prieinamumą, tvarumą ir 
atsparumą, be kita ko, remiant skaitmeninę 
transformaciją, skaitmeninių priemonių ir 
paslaugų įsisavinimą, sistemines reformas, 
naujų priežiūros modelių įgyvendinimą ir 
visuotinę sveikatos priežiūros aprėptį, 
spręsti nelygybės sveikatos srityje ir 
galimybių naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis ir medicina problemas;

Or. en

Pakeitimas 87
Nils Ušakovs

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) remti veiksmus, kuriais siekiama 
teikti švietimo, mokymo ir informacijos 
apie naujus priežiūros modelius, 
skaitmeninę transformaciją, priemones ir 
paslaugas prieinamumo paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 88
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) remti Europos lygmens pilietinės 
visuomenės organizacijas, veikiančias 
sveikatos ir su sveikata susijusių klausimų 
srityje;



PE655.678v01-00 22/32 AM\1210203LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 89
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 9 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b) remti veiklą, kuria siekiama stebėti 
bendrą rizikos aplinkai veiksnių, įskaitant 
tuos, kuriuos sukelia teršalai maiste, 
vandenyje, ore ir kituose šaltiniuose, 
poveikį sveikatai, taip pat veiklą, kuria 
stebimas Sąjungos teisės aktų poveikis 
sveikatai, pvz., farmakologinis budrumas 
ir pan.;

Or. en

Pakeitimas 90
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta suma gali būti 
panaudota teikiant Programai įgyvendinti 
skirtą techninę ir administracinę pagalbą, 
kaip antai parengiamąją, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, 
įskaitant institucines informacinių 
technologijų sistemas.

2. 1 dalyje nurodyta suma gali būti 
panaudota techninei ir administracinei 
pagalbai, kuri teikiama valstybėms 
narėms programai įgyvendinti, kaip antai 
parengiamąją, stebėsenos, kontrolės, audito 
ir vertinimo veiklą, įskaitant institucines 
informacinių technologijų sistemas, 
siekiant užtikrinti patenkinamą 
geografinę aprėptį.

Or. en

Pakeitimas 91
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Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa įgyvendinama taikant 
tiesioginį valdymą pagal Reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 arba taikant 
netiesioginį valdymą kartu su Reglamento 
(ES, Euratomas) 2018/1046 62 straipsnio 1 
dalies c punkte nurodytomis įstaigomis.

1. Programa įgyvendinama taikant 
tiesioginį valdymą pagal Reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 arba taikant 
netiesioginį valdymą kartu su Reglamento 
(ES, Euratomas) 2018/1046 62 straipsnio 1 
dalies c punkte nurodytomis įstaigomis, 
siekiant užtikrinti, kad nebūtų jokio 
sutapimo ar dubliavimosi su kitomis 
Sąjungos lygmens finansavimo 
programomis.

Or. en

Pakeitimas 92
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija plėtoja 
bendradarbiavimą su atitinkamomis 
tarptautinėmis organizacijomis, 
pavyzdžiui, Jungtinėmis Tautomis ir jų 
specializuotomis agentūromis, visų pirma 
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), 
taip pat su Europos Taryba ir 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacija (EBPO), kad būtų 
įgyvendinta sveikatos programa siekiant 
kuo labiau padidinti veiksmų Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis rezultatyvumą bei 
veiksmingumą.

Or. en
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Pakeitimas 93
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Komisija visais programos 
įgyvendinimo etapais konsultuojasi su 
valstybių narių sveikatos institucijomis 
Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir 
neužkrečiamųjų ligų valdymo 
iniciatyvinėje grupėje arba kitoje 
atitinkamoje Komisijos ekspertų grupėje, 
taip pat su suinteresuotaisiais subjektais, 
visų pirma sveikatos sektoriaus 
profesinėmis organizacijomis ir šioje 
srityje veikiančiomis NVO.

Or. en

Pakeitimas 94
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansavimas turi būti skiriamas 
laikantis skaidrumo ir atsekamumo 
principų, kad būtų galima stebėti ir 
vertinti pažangą, padarytą siekiant visų su 
sveikata susijusių tikslų.

Or. fi

Pakeitimas 95
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais būtų nustatytos taisyklės dėl:

Komisija gali priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais būtų nustatytos taisyklės dėl:

Or. en

Pakeitimas 96
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa įgyvendinama vykdant 
Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 
110 straipsnyje nurodytas darbo 
programas. Kai taikoma, darbo programose 
nustatoma bendra derinimo operacijoms 
rezervuota suma.

Komisija įgyvendinimo aktais pagal 
23 straipsnio 2 dalį priima Reglamento 
(ES, Euratomas) 2018/1046 110 straipsnyje 
nurodytas metines darbo programas. Kai 
taikoma, darbo programose nustatoma 
bendra derinimo operacijoms rezervuota 
suma.

Or. en

Pakeitimas 97
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rodikliai, kuriais grindžiama 
Programos įgyvendinimo pažangos, 
padarytos siekiant 3 ir 4 straipsniuose 
nustatytų bendrųjų ir konkrečių tikslų, 
ataskaita, pateikti II priede.

1. Rodikliai, kuriais grindžiama 
Programos įgyvendinimo pažangos, 
padarytos siekiant 3 ir 4 straipsniuose 
nustatytų bendrųjų ir konkrečių tikslų, 
ataskaita, pateikti II priede. Baigus 
analitinę veiklą, jos rezultatai skelbiami 
viešai.

Or. en
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Pakeitimas 98
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija turi nuolat stebėti, kaip 
įgyvendinama programa „EU4Health“; 
veiklos rezultatų ataskaitos turi būti 
skaidrios, o visa susijusi informacija 
turėtų būti prieinama visuomenei.

Or. fi

Pakeitimas 99
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo a punkto ia papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) pagrindinę sveikatos 
infrastruktūrą, pvz., fizines struktūras ir 
pagalbines sistemas bei paslaugas 
(pastatus, elektros energiją, vandenį, 
sanitarines paslaugas ir 
telekomunikacijas), kurios atlieka esminį 
vaidmenį teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 100
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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i) Sąjungos sveikatos teisės aktų ir 
veiksmų įgyvendinimą, vykdymo 
užtikrinimą ir stebėseną ir techninę pagalbą 
teisiniams reikalavimams įgyvendinti;

i) Sąjungos sveikatos teisės aktų ir 
veiksmų įgyvendinimą, vykdymo 
užtikrinimą ir stebėseną ir techninę pagalbą 
teisiniams reikalavimams įgyvendinti, be 
kita ko, aplinkos higienos srityje;

Or. en

Pakeitimas 101
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo d punkto ia papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) ES politikos formavimą siekiant 
skatinti sveikatos klausimų integravimą į 
visas politikos sritis, visų pirma 
priemones, kuriomis siekiama stiprinti 
rizikos aplinkai, susijusios su vaistų 
gamyba, naudojimu ir šalinimu, vertinimą 
ir tinkamą valdymą;

Or. en

Pakeitimas 102
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) duomenų bazių ir skaitmeninių 
priemonių kūrimą ir naudojimą bei jų 
sąveikumą, be kita ko, kai tinkama, su 
kitomis stebėjimo technologijomis, 
pavyzdžiui, kosmoso technologijomis;

iv) duomenų bazių ir skaitmeninių 
priemonių kūrimą ir naudojimą bei jų 
sąveikumą;

Or. fi
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Pakeitimas 103
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo d punkto xi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xi) suinteresuotųjų šalių tarptautinio 
bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimą.

xi) siekiančias tarptautinio 
bendradarbiavimo suinteresuotąsias šalis 
ir ES lygmeniu veikiančias 
suinteresuotąsias šalis.

Or. en

Pakeitimas 104
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo f punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) prevenciniai veiksmai, kuriais 
pažeidžiamos grupės apsaugomos nuo 
grėsmių sveikatai, ir veiksmai, kuriais 
reagavimas į krizes ir jų valdymas 
pritaikomi prie tų pažeidžiamų grupių 
poreikių;

iv) prevenciniai veiksmai, kuriais 
pažeidžiamos grupės apsaugomos nuo 
grėsmių sveikatai, ir veiksmai, kuriais 
reagavimas į krizes ir jų valdymas 
pritaikomi prie tų pažeidžiamų grupių 
poreikių, be kita ko, įskaitant deramą ir 
atitinkamą informaciją suinteresuotiems 
asmenims, ypatingą dėmesį skiriant 
neįgaliesiems;

Or. en

Pakeitimas 105
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo f punkto v papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) veiksmai, kuriais siekiama šalinti 
šalutinius sveikatos krizės padarinius 
sveikatai, visų pirma psichikos sveikatai, 
lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams 
ir kitoms pažeidžiamoms grupėms;

v) veiksmai, kuriais siekiama 
sušvelninti šalutinius sveikatos krizės 
padarinius sveikatai, visų pirma psichikos 
sveikatai, taip pat konkrečias pasekmes 
lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams, 
neįgaliesiems ir kitoms pažeidžiamoms 
grupėms;

Or. en

Pakeitimas 106
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo f punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) veiksmai, kuriais stiprinami 
greitojo reagavimo pajėgumai, moksliniai 
tyrimai, technologinė plėtra, laboratorijų 
pajėgumai, su krize susijusių nišinių 
produktų gamyba ir paskirstymas;

vi) veiksmai, kuriais stiprinami 
greitojo reagavimo pajėgumai, moksliniai 
tyrimai, technologinė plėtra, laboratorijų 
pajėgumai, su krize susijusių nišinių 
produktų gamyba ir paskirstymas ir 
užtikrinamas produktų prieinamumas;

Or. en

Pakeitimas 107
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo f punkto viii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viii) veiksmai, kuriais remiama tyrimų, 
rizikos vertinimo ir rizikos valdymo veikla, 
susijusi su gyvūnų sveikatos, aplinkos 
veiksnių ir žmonių ligų tarpusavio ryšiu, 
pasireiškiančiu, be kita ko, per sveikatos 
krizes.

viii) veiksmai, kuriais remiama tyrimų, 
rizikos vertinimo ir rizikos valdymo veikla, 
susijusi su gyvūnų sveikatos, klimato 
kaitos poveikio ir biologinės įvairovės 
nykimo bei kitų aplinkos veiksnių ir 
žmonių ligų tarpusavio ryšiu, 
pasireiškiančiu, be kita ko, per sveikatos 
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krizes.

Or. fi

Pakeitimas 108
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo j punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) parama skaitmeninei sveikatos 
priežiūros ir sveikatos sistemų 
transformacijai, be kita ko, atliekant 
lyginamąją analizę ir stiprinant inovacinių 
priemonių ir technologijų įsisavinimo 
gebėjimus; sveikatos priežiūros specialistų 
skaitmeninių įgūdžių gerinimas;

ii) parama skaitmeninei sveikatos 
priežiūros ir sveikatos sistemų 
transformacijai, be kita ko, atliekant 
lyginamąją analizę ir stiprinant inovacinių 
priemonių ir technologijų įsisavinimo 
gebėjimus bei didinant plačiosios 
visuomenės raštingumą sveikatos 
priežiūros srityje; sveikatos priežiūros 
specialistų skaitmeninių įgūdžių gerinimas;

Or. en

Pakeitimas 109
Silvia Modig

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo j punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) parama skaitmeninėms priemonėms 
ir infrastruktūrai diegti ir sąveikumui 
užtikrinti valstybėse narėse ir tarp jų, taip 
pat su Sąjungos institucijomis ir įstaigomis; 
tinkamų valdymo struktūrų ir tvarių, 
sąveikių Sąjungos sveikatos informacinių 
sistemų, sudarančių Europos sveikatos 
duomenų erdvę, kūrimas ir piliečių 
prieigos prie savo sveikatos duomenų ir jų 
kontrolės gerinimas;

iii) parama skaitmeninėms priemonėms 
ir infrastruktūrai diegti ir sąveikumui 
užtikrinti valstybėse narėse ir tarp jų, taip 
pat su Sąjungos institucijomis ir įstaigomis, 
visapusiškai laikantis asmens duomenų 
apsaugos principų; tinkamų valdymo 
struktūrų ir tvarių, sąveikių Sąjungos 
sveikatos informacinių sistemų, sudarančių 
Europos sveikatos duomenų erdvę, kūrimas 
ir piliečių prieigos prie savo sveikatos 
duomenų, jų valdymo ir kontrolės 
gerinimas;
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Or. fi

Pakeitimas 110
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo j punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) parama siekiant optimaliai naudoti 
nuotolinės medicinos ir (arba) nuotolines 
sveikatos paslaugas, be kita ko, 
pasitelkiant atokioms vietovėms skirtą 
palydovinį ryšį, skatinti skaitmeninėmis 
technologijomis grindžiamas organizacines 
inovacijas sveikatos priežiūros įstaigose ir 
propaguoti skaitmenines priemones, 
kuriomis remiamas piliečių įgalinimas ir 
personalizuota sveikatos priežiūra.

iv) parama siekiant optimaliai naudoti 
nuotolinės medicinos ir (arba) nuotolines 
sveikatos paslaugas, pasitelkiant 
naujausias prieinamas skaitmenines 
technologijas, pavyzdžiui, robotiką, 
dirbtinį intelektą ir atokioms vietovėms 
skirtą palydovinį ryšį, skatinti 
skaitmeninėmis technologijomis 
grindžiamas organizacines inovacijas 
sveikatos priežiūros įstaigose ir propaguoti 
skaitmenines priemones, kuriomis 
remiamas piliečių įgalinimas ir 
personalizuota sveikatos priežiūra.

Or. en

Pakeitimas 111
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo j punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) parama siekiant optimaliai naudoti 
nuotolinės medicinos ir (arba) nuotolines 
sveikatos paslaugas, be kita ko, pasitelkiant 
atokioms vietovėms skirtą palydovinį ryšį, 
skatinti skaitmeninėmis technologijomis 
grindžiamas organizacines inovacijas 
sveikatos priežiūros įstaigose ir propaguoti 
skaitmenines priemones, kuriomis 
remiamas piliečių įgalinimas ir 
personalizuota sveikatos priežiūra.

iv) parama siekiant optimaliai naudoti 
nuotolinės medicinos ir (arba) nuotolines 
sveikatos paslaugas, be kita ko, pasitelkiant 
atokioms vietovėms skirtą palydovinį ryšį, 
skatinti skaitmeninėmis technologijomis 
grindžiamas organizacines inovacijas 
sveikatos priežiūros įstaigose ir propaguoti 
skaitmenines priemones, kuriomis 
remiamas piliečių įgalinimas ir 
personalizuota sveikatos priežiūra ir 
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mažinama nelygybė sveikatos priežiūros 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 112
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo k punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) komunikacija, kuria siekiama 
spręsti melagingų naujienų, susijusių su 
medicininiais gydymo būdais arba ligų 
priežastimis, problemą;

Or. en


