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Grozījums Nr. 55
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 56
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Tā ir arī likusi atzīt, ka cilvēka 
veselība ir fundamentāls sabiedriskais 
labums, kas dod iespēju ES joprojām būt 
reģionam, kurā veselības stāvoklis ir 
labākais pasaulē.

Or. fr

Grozījums Nr. 57
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai gan par savu veselības politiku (6) Lai gan par savu veselības politiku 
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atbildīgas ir dalībvalstis, tiek gaidīts, ka tās 
aizsargās sabiedrības veselību Eiropas 
solidaritātes garā8. Notiekošajā Covid-19 
krīzē gūtā pieredze ir pierādījusi, ka 
vajadzīga turpmāka noteikta Savienības 
līmeņa darbība, kas atbalstītu sadarbību 
un koordināciju starp dalībvalstīm, lai 
uzlabotu profilaksi un kontroli attiecībā uz 
nopietnu cilvēka slimību izplatīšanos pāri 
robežām, lai apkarotu citus nopietnus 
pārrobežu draudus veselībai un lai 
aizsargātu Savienības iedzīvotāju veselību 
un labklājību.

atbildīgas ir dalībvalstis, tiek gaidīts, ka tās 
aizsargās sabiedrības veselību Eiropas 
solidaritātes garā8. Notiekošajā Covid-19 
krīzē gūtā pieredze ir pierādījusi, ka 
Savienībai ir iespējas sasniegt labākus 
rezultātus sabiedrības veselības politikas 
jomā saskaņā ar spēkā esošajiem Līgumu 
nosacījumiem, atbalstot sadarbību un 
koordināciju starp dalībvalstīm, lai 
uzlabotu profilaksi un kontroli attiecībā uz 
nopietnu cilvēka slimību izplatīšanos pāri 
robežām, lai izstrādātu un testētu 
produktus slimību profilaksei un 
ārstēšanai un nodrošinātu šo produktu 
pieejamību, lai apkarotu citus nopietnus 
pārrobežu draudus veselībai un lai 
aizsargātu Savienības iedzīvotāju veselību 
un labklājību.

_________________ _________________
8 Paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Eiropadomei, Padomei, Eiropas Centrālajai 
bankai, Eiropas Investīciju bankai un 
Eurogrupai “Koordinēta ekonomikas 
reakcija uz Covid-19 uzliesmojumu”, 
COM(2020) 112 final, 13.3.2020.

8 Paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Eiropadomei, Padomei, Eiropas Centrālajai 
bankai, Eiropas Investīciju bankai un 
Eurogrupai “Koordinēta ekonomikas 
reakcija uz Covid-19 uzliesmojumu”, 
COM(2020) 112 final, 13.3.2020.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tāpēc ir lietderīgi 2021.–2027. 
gadam izveidot jaunu Savienības darbības 
programmu veselības jomā “ES Veselība” 
(“Programma”). Saskaņā ar Savienības 
darbības mērķiem un tās kompetencēm 
sabiedrības veselības jomā Programmai 
būtu vairāk jākoncentrējas uz darbību, 
attiecībā uz kuru Savienības līmeņa 
sadarbība dod priekšrocības un paaugstina 
efektivitāti, un darbību, kas ietekmē iekšējo 
tirgu.

(7) Tāpēc ir lietderīgi 2021.–
2027. gadam izveidot jaunu Savienības 
darbības programmu veselības jomā “ES 
Veselība” (“Programma”). Saskaņā ar 
Savienības darbības mērķiem un tās 
kompetencēm sabiedrības veselības jomā 
Programmai būtu vairāk jākoncentrējas uz 
darbību, attiecībā uz kuru Savienības 
līmeņa sadarbība dod priekšrocības un 
paaugstina efektivitāti, un darbību, kas 
ietekmē iekšējo tirgu. Programmas mērķis 
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sniedzas tālāk par 2027. gadu, tādēļ, ja tā 
izrādīsies efektīva, to vajadzētu pagarināt 
atbilstoši turpmākajām Savienības 
prioritātēm veselības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) No programmas “ES Veselība” 
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 ES valstīm, un šīm neatliekamās 
medicīniskās palīdzības vienībām 
vajadzētu sniegt atbalstu pārrobežu un 
Eiropas mēroga medicīniskās situācijās 
vai krīzēs. Šīm jaunajām pastāvīgajām 
vienībām būtu jāizmanto pozitīvie 
rezultāti, kas gūti, veiksmīgi īstenojot no 
ES civilās aizsardzības mehānisma 
finansēto brīvprātīgo medicīnisko 
mobilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ievērojot [Eiropas Savienības 
atveseļošanas instruments] regulu un 
nepārsniedzot tajā atvēlētos resursus, 

(9) Ievērojot [Eiropas Savienības 
atveseļošanas instruments] regulu un 
nepārsniedzot tajā atvēlētos resursus, 
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Programmā būtu jāīsteno atveseļošanas un 
noturības pasākumi, lai tiktu galā ar Covid-
19 krīzes vēl nepieredzēto ietekmi.  Šādi 
papildu resursi būtu jāizmanto tā, lai 
nodrošinātu, ka tiek ievēroti [Eiropas 
Savienības Atveseļošanās instrumenta] 
regulā paredzētie termiņi.

Programmā būtu jāīsteno atveseļošanas un 
noturības pasākumi, lai tiktu galā ar visiem 
ES līmenī ļoti steidzami risināmajiem 
medicīniskajiem jautājumiem, jo īpaši 
Covid-19 krīzi. Šādi papildu resursi būtu 
jāizmanto tā, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievēroti [Eiropas Savienības Atveseļošanās 
instrumenta] regulā paredzētie termiņi.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ja ar panākumiem nevainagosies 
centieni ieviest jauno Atveseļošanas 
instrumentu, no kura paredzēts piešķirt 
vairāk nekā 80 % plānotās programmas 
finansējuma, būtu jāizskata iespēja 
izmantot atbilstošas budžeta pozīcijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Margarida Marques

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Eiropas Līgumu satvarā Eiropas 
Veselības savienības izveide šķiet 
iespējama. Ņemot vērā 2005. un 2009. 
gada krīzes enerģētikas jomā, 194. pants 
attiecas uz Eiropas Savienības centieniem 
izveidot saskaņotu kopēju enerģētikas 
politiku EK līgumā iepriekš nav bijusi 
noteikta ES kompetence enerģētikas jomā. 
Tāda pat procedūra būtu jāievēro arī 
tagad, lai izveidotu saskaņotu kopīgu 
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veselības politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Margarida Marques

Regulas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) ņemot vērā to, ka vērienīgai ES 
veselības programmai vajadzētu 
turpināties arī pēc “Next Generation EU” 
un ES ilgtermiņa budžeta (2021–2027), 
būtu svarīgi iet tālāk, virzoties uz Eiropas 
Veselības savienību — tādu Eiropas 
Veselības savienību, kas var nodrošināt 
ES daudz nozīmīgāku lomu veselības 
jomā, piedāvājot Eiropas stratēģiju un 
koordinētu un iekļaujošu reakciju uz 
vajadzībām sabiedrības veselības jomā. 
ES ir nepieciešamas stingrākas vadības 
iespējas Eiropas Veselības savienības 
veidā, lai stiprinātu mūsu veselības 
sistēmas un nodrošinātu, ka tās spēj 
izturēt ārkārtas situācijas veselības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Victor Negrescu

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 
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pārstāvjiem.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Johan Van Overtveldt

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.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

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 

(14) Lai mazinātu sekas, ko nopietni 
pārrobežu veselības apdraudējumi rada 
sabiedrības veselībai, no Programmas 
atbalstītajām darbībām vajadzētu būt 
iespējai koordinēt pasākumus, kuri ar 
tādiem mehānismiem kā salīdzināšana ar 
etaloniem, sadarbība un apmaiņa ar 
paraugpraksi stiprina dalībvalstu veselības 
sistēmu sadarbspēju un saskanību un 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Cilvēkus ilgāk uzturot veselus un 
aktīvus un dodot viņiem iespējas pašiem 
aktīvi rūpēties par savu veselību, tiks 
labvēlīgi ietekmēta viņu veselība, mazināta 
nevienlīdzība veselības jomā, sekmēta 
dzīves kvalitāte, produktivitāte, 
konkurētspēja un iekļaujošums, turklāt 
mazināsies spiediens uz valstu budžetiem. 
Komisija ir apņēmusies palīdzēt 
dalībvalstīm sasniegt ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, kas noteikti ANO Ilgtspējīgas 
attīstības programmā 2030. gadam, jo īpaši 
3. ilgtspējīgas attīstības mērķi “Nodrošināt 
veselīgu dzīvi un veicināt labklājību visu 
vecumu cilvēkiem”13. Programmai tāpēc 
būtu jāpalīdz īstenot uz šo mērķu 
sasniegšanu vērstas darbības.

(16) Cilvēkus ilgāk uzturot veselus un 
aktīvus un dodot viņiem iespējas pašiem 
aktīvi rūpēties par savu veselību, tiks 
labvēlīgi ietekmēta viņu veselība, mazināta 
nevienlīdzība veselības jomā, sekmēta 
dzīves kvalitāte, produktivitāte, 
konkurētspēja un iekļaujošums, turklāt 
mazināsies spiediens uz valstu budžetiem. 
Komisija ir apņēmusies palīdzēt 
dalībvalstīm sasniegt ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, kas noteikti ANO Ilgtspējīgas 
attīstības programmā 2030. gadam, jo īpaši 
3. ilgtspējīgas attīstības mērķi “Nodrošināt 
veselīgu dzīvi un veicināt labklājību visu 
vecumu cilvēkiem”13. Programmai tāpēc 
būtu jāpalīdz īstenot uz šo mērķu 
sasniegšanu vērstas darbības ar valstu un 
Eiropas līmenī taisnīgi sadalītu darbību 
palīdzību.

_________________ _________________
13 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Turpmākie pasākumi 
ilgtspējīgai Eiropas nākotnei. Eiropas 
rīcība ilgtspējības jomā” (COM(2016) 739 

13 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Turpmākie pasākumi 
ilgtspējīgai Eiropas nākotnei. Eiropas 
rīcība ilgtspējības jomā” (COM(2016) 739 



PE655.678v01-00 10/31 AM\1210203LV.docx

LV

final, 22.11.2016.). final, 22.11.2016.).

Or. en

Grozījums Nr. 68
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Šos veselības mērķus iespējams 
sasniegt, ja tiek ieviestas profilakses 
sistēmas ar mērķi mazināt anormālu 
uzvedību un visus veselību apdraudošos 
faktorus, ja tiek garantēta piekļuve 
veselības pakalpojumiem, ja tiek sniegts 
atbalsts vakcīnu un zāļu pētniecībai un 
izstrādei un tiek uzlabota veselības risku 
pārvaldība.

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Silvia Modig

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 

(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 
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vide, kas atbalsta veselīgu dzīvesveidu. 
Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta 
Eiropas zaļā kursa, stratēģijas “No lauka 
līdz galdam” un Biodaudzveidības 
stratēģijas mērķi.

vide, kas atbalsta veselīgu dzīvesveidu. 
Tāpēc Programma arī dod ieguldījumu 
Eiropas zaļā kursa, stratēģijas “No lauka 
līdz galdam” un Biodaudzveidības 
stratēģijas mērķu sasniegšanā un pilnībā 
saskan ar Parīzes nolīgumu un 
Savienības klimatneitralitātes mērķiem.

Or. fi

Grozījums Nr. 70
Victor Negrescu

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, turklāt gādājot, ka tiek 
ievērota šo rīcībpolitiku specifika un 
ņemot vērā pieskaņošanos tādām šo 

(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 (ECDC) un Eiropas 
Zāļu aģentūra (EMA). Attiecīgā gadījumā 
tiks iedibināti kopīgi noteikumi, lai starp 
fondiem tiktu nodrošināta konsekvence un 
papildināmība, vienlaikus gādājot, ka tiek 
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rīcībpolitiku, programmu un fondu 
stratēģiskajām prasībām kā ERAF un ESF+ 
paredzētie veicinošie nosacījumi.

ievērota šo rīcībpolitiku specifika, un lai 
pieskaņotos tādām šo rīcībpolitiku, 
programmu un fondu stratēģiskajām 
prasībām kā ERAF un ESF+ veicinošie 
nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Johan Van Overtveldt

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, turklāt gādājot, ka tiek 
ievērota šo rīcībpolitiku specifika un 
ņemot vērā pieskaņošanos tādām šo 
rīcībpolitiku, programmu un fondu 
stratēģiskajām prasībām kā ERAF un ESF+ 

(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, nepieļaujot finansējuma 
pārklāšanos vai dublēšanos un vienlaikus 
gādājot, ka tiek ievērota šo rīcībpolitiku 
specifika, un lai pieskaņotos tādām šo 
rīcībpolitiku, programmu un fondu 
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paredzētie veicinošie nosacījumi. stratēģiskajām prasībām kā ERAF un ESF+ 
veicinošie nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Programmai “ES Veselība” būtu 
jāizmanto to Eiropas un valstu aģentūru 
iespējamā pievienotā vērtība, kuras 
specializējas veselības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Hélène Laporte

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Būtu jāizskata praktiski pasākumi, 
kas veicinātu farmaceitisko produktu 
piesardzīgu lietošanu un vairotu izpratni 
par šo jautājumu, veicinātu apmācību un 
riska novērtējumu, mazinātu ražotāju 
emisijas, mazinātu atkritumu daudzumu 
un uzlabotu notekūdeņu attīrīšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 74
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
25. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 75
Silvia Modig

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 
cita Savienības programma, ja vien šāds 

(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 
cita Savienības programma, ja vien šāds 
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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.

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. Par izmaksām būtu jāziņo 
detalizēti un pārredzami.

Or. fi

Grozījums Nr. 76
Margarida Marques

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Ņemot vērā to, ka vērienīgai ES 
veselības programmai vajadzētu 
turpināties arī pēc “Next Generation EU” 
un ES ilgtermiņa budžeta (2021–2027), 
būtu svarīgi iet tālāk, virzoties uz Eiropas 
Veselības savienību — tādu Eiropas 
Veselības savienību, kas var nodrošināt 
ES daudz nozīmīgāku lomu veselības 
jomā, piedāvājot Eiropas stratēģiju un 
koordinētu un iekļaujošu reakciju uz 
vajadzībām sabiedrības veselības jomā. 
ES ir nepieciešamas stingrākas vadības 
iespējas Eiropas Veselības savienības 
veidā, lai stiprinātu veselības sistēmas un 
nodrošinātu, ka tās spēj izturēt ārkārtas 
situācijas veselības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Silvia Modig

Regulas priekšlikums
40. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām atbilstoši 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šī Programma palīdzēs Savienības 
politikas pamatstraumē iekļaut darbību 
klimata jomā un sasniegt vispārēju 
mērķrādītāju, proti, 25 % ES budžeta 
izdevumu klimata mērķu sasniegšanai. 
Sagatavojot un īstenojot Programmu, tiks 
apzinātas attiecīgās darbības, un 
Programmas vidusposma izvērtēšanas 
kontekstā tās tiks pārskatītas.

(40) Ņemot vērā to, ka ir jācīnās pret 
klimata pārmaiņām atbilstoši Savienības 
saistībām īstenot Parīzes nolīgumu un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, šī 
Programma palīdzēs Savienības politikā 
integrēt rīcību klimata jomā un sasniegt 
vispārēju mērķrādītāju, proti, to, ka 50 % 
ES budžeta izdevumu ir paredzēti klimata 
un bioloģiskās daudzveidības mērķu 
sasniegšanai. Sagatavojot un īstenojot 
Programmu, attiecīgās darbības tiks 
apzinātas, izvērtētas un, ja nepieciešams, 
pielāgotas Programmas vidusposma 
izvērtēšanas laikā.

Or. fi

Grozījums Nr. 78
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
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 dalībvalstu pienākumi 
attiecībā uz veselības politikas noteikšanu 
un veselības aprūpes pakalpojumu un 
medicīniskās aprūpes organizēšanu un 
sniegšanu. Lai palīdzētu īstenot ES 
finansētu programmu, būtu jāsniedz 
tehniska palīdzība tām dalībvalstīm, 
kurām tā ir nepieciešama, lai finansējuma 
izlietojumā nodrošinātu atbilstošu 
ģeogrāfisko pārklājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Silvia Modig

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

(43) Ņemot vērā, kāda daba un 
potenciāls mērogs piemīt pārrobežu 
draudiem cilvēka veselībai, mērķi 
Savienībā dzīvojošos cilvēkus 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 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 
dalībvalstu kompetence un atbildība 
Programmas aptvertajās jomās. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai.

Or. fi

Grozījums Nr. 80
Victor Negrescu

Regulas priekšlikums
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) Tā kā šī programma ir ceturtā 
iniciatīva veselības jomā visā ES, būtu 
jāapsver šīs programmas turpināšana arī 
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pēc 2027. gada, pirms tam sagatavojot 
izvērtējuma ziņojumu, ko apstiprinātu 
Eiropas Parlaments un kas palīdzēs 
konsolidēt tās darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

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 
cilvēka veselības aizsardzības līmeņa un 
slimību profilaksē:

Or. en

Grozījums Nr. 82
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1) dot ieguldījumu augsta cilvēka 
veselības aizsardzības līmeņa un slimību 
profilakses nodrošināšanā, padarīt 
veselības aprūpi drošāku, mazināt 
nevienlīdzību veselības jomā, pagarināt 
jaundzimušo vidējo paredzamo mūža 
ilgumu, kā arī stiprināt un atbalstīt ar 
veselību saistītos ES tiesību aktus, tostarp 
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vides veselības jomā, un veicināt pieejas 
“veselība visās politikas jomās” 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

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) veicināt veselības sistēmu un 
veselības aprūpes darbaspēka 
rezultativitāti, piekļūstamību un noturību;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) uzlabot sabiedrības veselību 
kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1) pilnībā ievērojot Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 168. panta 
5. punktu, stiprināt Savienības, tostarp 
Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centra, 
spēju novērst nopietnus pārrobežu 
veselības apdraudējumus, tiem sagatavoties 
un uz tiem reaģēt, kā arī pārvaldīt veselības 
krīzes, arī koordinējot, nodrošinot un 
izvēršot ārkārtas veselības aprūpes spēju, 
vācot datus un īstenojot uzraudzību;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

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;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Nils Ušakovs

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) atbalstīt darbības, kuru mērķis ir 
izglītot, apmācīt un nodrošināt piekļuvi 
informācijai saistībā ar jauniem aprūpes 
modeļiem, digitālo pārveidi, rīkiem un 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9a) atbalstīt Eiropas līmeņa 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas 
nodarbojas ar veselības un ar veselību 
saistītiem jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 9.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9b) atbalstīt pasākumus, kas paredzēti 
vides riska faktoru, tostarp to, kurus 
izraisa pārtikas, ūdens, gaisa un citu 
avotu piesārņojums, kopējās ietekmes uz 
veselību uzraudzībai, kā arī pasākumus, 
ar kuriem uzrauga Savienības tiesību 
aktu, piemēram, farmakovigilances un 
līdzīgu jomu tiesību aktu, ietekmi uz 
veselību;

Or. en
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Grozījums Nr. 90
Victor Negrescu

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 dalībvalstīm sniegtai 
tehniskai un administratīvai palīdzībai, kas 
vajadzīga Programmas īstenošanai, 
piemēram, sagatavošanas, pārraudzības, 
kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 
aktivitātēm, tostarp korporatīvajām 
informācijas tehnoloģiju sistēmām, lai 
nodrošinātu pietiekamu ģeogrāfisko 
pārklājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmu īsteno atbilstoši tiešas 
pārvaldības principam saskaņā ar Regulu 
(ES, Euratom) 2018/1046 vai atbilstoši 
netiešas pārvaldības principam kopā ar 
struktūrām, kas minētas Regulas (ES, 
Euratom) 2018/1046 62. panta 1. punkta c) 
apakšpunktā.

1. Programmu īsteno atbilstoši tiešas 
pārvaldības principam saskaņā ar Regulu 
(ES, Euratom) 2018/1046 vai atbilstoši 
netiešas pārvaldības principam kopā ar 
struktūrām, kas minētas Regulas (ES, 
Euratom) 2018/1046 62. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā, lai nodrošinātu, ka 
nenotiek pārklāšanās vai dublēšanās ar 
citām finansēšanas programmām 
Savienības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Rasmus Andresen
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Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija nolūkā īstenot Veselības 
sadaļu attīsta sadarbību ar attiecīgām 
starptautiskajām 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 starptautisko 
pasākumu rezultativitāti un efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Komisija visos programmas 
īstenošanas posmos apspriežas ar 
dalībvalstu veselības iestādēm Veselības 
veicināšanas, slimību profilakses un 
nepārnēsājamu slimību pārvaldības 
koordinācijas grupā vai citā attiecīgā 
Komisijas ekspertu grupā, kā arī ar 
ieinteresētajām personām, īpaši 
profesionālām veselības nozares 
struktūrām un šajā jomā strādājošām 
NVO.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Silvia Modig
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Regulas priekšlikums
12. pants – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansējums ir jāpiešķir saskaņā ar 
pārredzamības un izsekojamības principu, 
lai būtu iespējams veikt pēcpārbaudi un 
izvērtēt progresu visu ar veselību saistīto 
mērķu sasniegšanā.

Or. fi

Grozījums Nr. 95
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var 
paredzēt noteikumus par:

Komisija ar deleģētajiem aktiem var 
paredzēt noteikumus par:

Or. en

Grozījums Nr. 96
Johan Van Overtveldt

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, izmantojot īstenošanas aktus 
saskaņā ar 23. panta 2. punktu, pieņem 
Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 
110. pantā minētās gada darba 
programmas. Darba programmās attiecīgā 
gadījumā norāda kopējo summu, kas 
atvēlēta finansējuma apvienošanas 
darbībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 97
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas II pielikumā ir noteikti 
rādītāji, ar kuriem ziņo par Programmas 
virzību uz 3. un 4. pantā izklāstīto 
vispārīgo un konkrēto mērķu sasniegšanu.

1. Regulas II pielikumā ir noteikti 
rādītāji, ar kuriem ziņo par Programmas 
virzību uz 3. un 4. pantā izklāstīto 
vispārīgo un konkrēto mērķu sasniegšanu. 
Turklāt analītisko darbību rezultāti pēc to 
pabeigšanas tiek darīti publiski pieejami.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Silvia Modig

Regulas priekšlikums
19. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija pastāvīgi uzrauga 
programmas “ES Veselība” īstenošanu. 
Ziņošanai par sniegumu jābūt 
pārredzamai, un visa attiecīgā informācija 
ir jādara publiski pieejama.

Or. fi

Grozījums Nr. 99
Victor Negrescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) veselības pamatinfrastruktūra, 
piemēram, fiziskas struktūras un atbalsta 
sistēmas un pakalpojumi (ēkas, enerģija, 
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elektrība, ūdens, sanitārija un telesakari), 
kas veido pamatu veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

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;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – d punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 102
Silvia Modig
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Regulas priekšlikums
I pielikums – d punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) datubāzu un digitālo rīku izstrāde, 
to darbība un savstarpēja sadarbspēja, tai 
skaitā attiecīgā gadījumā ar citām 
tālizpētes tehnoloģijām, piem., tādām, kas 
izmanto satelītdatus;

iv) datubāzu un digitālo rīku izstrāde, 
to darbība un savstarpēja sadarbspēja;

Or. fi

Grozījums Nr. 103
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – d punkts – xi apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xi) atbalsts ieinteresēto personu 
veiktām darbībām, kuru mērķis ir 
starpvalstu sadarbība.

xi) atbalsts ieinteresēto personu 
veiktām darbībām, kuru mērķis ir 
starpvalstu sadarbība, un ieinteresētajām 
personām, kas darbojas ES līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – f punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iv) preventīvas darbības neaizsargāto 
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 
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cilvēkiem ar invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

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;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

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;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Silvia Modig

Regulas priekšlikums
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I pielikums – f punkts – viii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

viii) darbības, kas atbalsta izmeklēšanu, 
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.

Or. fi

Grozījums Nr. 108
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

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;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Silvia Modig

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, 

iii) atbalsts, kas vērsts uz digitālo rīku 
un infrastruktūru izvēršanu un sadarbspēju 
dalībvalstīs un starp dalībvalstīm un 



PE655.678v01-00 30/31 AM\1210203LV.docx

LV

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;

Savienības iestādēm un struktūrām, pilnībā 
ievērojot personas datu aizsardzības 
principus; 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;

Or. fi

Grozījums Nr. 110
Victor Negrescu

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.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
I pielikums – j punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) atbalsts optimālai 
tālmedicīnas/tālveselības izmantošanai, tai 

iv) atbalsts optimālai 
tālmedicīnas/tālveselības izmantošanai, tai 
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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.

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, kura mazina 
nevienlīdzību veselības aprūpes jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) komunikācija, kuras mērķis ir 
pievērsties viltus ziņām attiecībā uz 
ārstniecisko terapiju vai slimību cēloņiem.

Or. en


