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Pakeitimas 6
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) sveikata ir toliau priklauso ES 
papildomajai kompetencijai, taigi 
valstybės narės turi ir toliau turėti 
kompetenciją sveikatos politikos srityje; 

Or. fr

Pakeitimas 7
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) ragina Komisiją išnagrinėti 
Europos onkologinių pacientų koalicijos 
(ECPC) užduotis siekiant, kad nebūtų 
dubliavimo, kuris galėtų atsirasti dėl to, 
kad valstybių narių įstaigoms jau 
priskirtos tam tikros kompetencijos;

Or. fr

Pakeitimas 8
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Iš uždavinių, su 
kuriais susidurta reaguojant į pandemiją, 
tapo aišku, kad turėtų būti sustiprintas 

(3) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Iš uždavinių, su 
kuriais susidurta reaguojant į pandemiją, 
tapo aišku, kad turėtų būti sustiprintas 
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Centro vaidmuo Sąjungos pasirengimo 
sveikatos krizei ir reagavimo į ją sistemoje;

Centro vaidmuo Sąjungos pasirengimo 
sveikatos krizei ir reagavimo į ją sistemoje, 
kad būtų geriau išnaudojamas Sąjungos 
ir valstybių narių pajėgumų reaguoti į 
būsimas pandemijas potencialas.

Or. en

Pakeitimas 9
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Europos veiksmais siekiama gauti 
pridėtinę vertę remiant ir palaikant 
valstybių narių kompetenciją. Labai 
svarbu stiprinti esamas Sąjungos lygmens 
struktūras ir ekspertines žinias, užtikrinti 
nuoseklumą ir sinergiją ir vengti 
dubliavimo;

Or. en

Pakeitimas 10
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) ECDC, programos „ES – sveikatos 
labui“, Europos vaistų agentūros ir PSO 
santykiai turi būti našūs, nuoseklūs ir 
sklandūs, juos palaikant turi būti 
vengiama tiek įgaliojimų, tiek biudžeto 
dubliavimo ir sutapimo;

Or. en

Pakeitimas 11
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Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) kad būtų galima remtis ECPC 
diagnozėmis, turėtų būti nuolat nustatoma 
ES pridėtinė vertė;

Or. fr

Pakeitimas 12
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant veiksmingai remti Centro 
darbą ir užtikrinti jo kompetencijos 
vykdymą, valstybėms narėms turėtų būti 
pavesta perduoti Centrui duomenis apie 
užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių 
sveikatos problemų, pvz., atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms ir su 
sveikatos priežiūra siejamų infekcijų, 
susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, 
priežiūrą, turimus mokslinius ir techninius 
duomenis bei informaciją, susijusius su 
Centro kompetencija, pranešti Centrui apie 
bet kokias dideles tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, informaciją apie 
pasirengimo ir atsako planavimą bei 
sveikatos priežiūros sistemos pajėgumus ir 
pateikti atitinkamą informaciją, kuri gali 
būti naudinga koordinuojant atsaką, taip 
pat nustatyti pripažintas kompetentingas 
institucijas ir visuomenės sveikatos 
ekspertus, galinčius padėti reaguoti į 
grėsmes sveikatai Sąjungoje;

(7) siekiant veiksmingai remti Centro 
darbą ir užtikrinti jo kompetencijos 
vykdymą, valstybėms narėms turėtų būti 
pavesta savanoriškai ir jei jos mano, kad 
to reikia, perduoti Centrui duomenis apie 
užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių 
sveikatos problemų, pvz., atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms ir su 
sveikatos priežiūra siejamų infekcijų, 
susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, 
priežiūrą, turimus mokslinius ir techninius 
duomenis bei informaciją, susijusius su 
Centro kompetencija, pranešti Centrui apie 
bet kokias dideles tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmes sveikatai, informaciją apie 
pasirengimo ir atsako planavimą bei 
sveikatos priežiūros sistemos pajėgumus ir 
pateikti atitinkamą informaciją, kuri gali 
būti naudinga koordinuojant atsaką, taip 
pat nustatyti pripažintas kompetentingas 
institucijas ir visuomenės sveikatos 
ekspertus, galinčius padėti reaguoti į 
grėsmes sveikatai Sąjungoje;

Or. fr
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Pakeitimas 13
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) vienas iš dalykų, kurių buvo 
pasimokyta per COVID-19 pandemiją, yra 
tai, kad Centrą reikia sustiprinti ir kad 
reikia didesnio ligų prevencijos ir 
kontrolės mechanizmų koordinavimo 
Europos lygmeniu. Labai svarbu 
užtikrinti gerą ligų, kurios kelia 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai, prevencijos ir kontrolės 
koordinavimą Europos lygmeniu. Šiuo 
tikslu Centras turėtų turėti galimybę 
vietoje tikrinti, kaip nacionalinės 
koordinavimo įstaigos taiko šį 
reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 14
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) šie tinklai turėtų teikti Centrui 
duomenis, reikalingus siekiant greitai 
sumažinti medicinos atsargų stygių 
pasitelkiant Sąjungos lygmens bendrų 
pirkimų procedūras;

Or. en

Pakeitimas 15
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)



AM\1222202LT.docx 7/20 PE663.223v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) Centro užduočių ir įgaliojimų 
vykdymas priklauso nuo tinkamo 
biudžeto, gero bendradarbiavimo ir nuo 
to, ar valstybės narės laikysis reikalavimų. 
Siekiant stebėti valstybių narių pažangą 
įgyvendinant reglamente nustatytus 
įpareigojimus, Centras gali atlikti 
patikrinimus vietoje;

Or. en

Pakeitimas 16
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) siekiant padidinti duomenų 
prieinamumą, turėtų būti numatyta 
sukurti Europos jungtinę duomenų bazę, 
kad medicininę informaciją pagal vienos 
ar daugiau valstybių narių duomenis būtų 
galima rasti pateikus vieną užklausą;

Or. en

Pakeitimas 17
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Centras turėtų analizuoti savo 
esminių sistemų: skubaus įspėjimo ir 
reagavimo (SĮRS), epidemiologinės 
žvalgybos (EPIS) ir ligų priežiūros 
(TESSy) sistemų veiksmingumą ir 
naudotis turimomis naujomis 
skaitmeninėmis technologijomis, kad 
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padidintų jų pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 18
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) turėtų būti numatyta sukurti 
nuolatinius bendrus Europos skubios 
medicinos pagalbos padalinius, 
pavadintus ES mėlynuoju medicinos 
korpusu. Šį naują korpusą turėtų sudaryti 
medicinos ir skubios pagalbos specialistai 
iš įvairių valstybių narių. Šie skubios 
medicinos pagalbos padaliniai turėtų būti 
atsakingi už pagalbos teikimą 
tarpvalstybinių ir visos Europos 
medicininių situacijų ar krizių atveju. 
Nauji nuolatiniai skubios medicinos 
pagalbos padaliniai turėtų pasinaudoti 
teigiamais sėkmingo savanoriškumo 
principu grindžiamo medicininio 
mobilumo, finansuojamo pagal ES 
civilinės saugos mechanizmą, rezultatais;

Or. en

Pakeitimas 19
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir 

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir 
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palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo 
veiksmus, teikti rekomendacijas dėl 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų tobulinimo nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus diagnozuoti užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti 
pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms 
reikia specialių priemonių, analizuoti ligų 
paplitimo ir visuomenės bei aplinkos 
veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti 
užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos 
veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus. 
Centras turėtų dirbti su paskirtaisiais 
nacionaliniais priežiūros srities ryšių 
punktais, sudarydamas tinklą, kuris 
strategiškai konsultuoja Centrą tokiais 
klausimais ir skatina naudotis didelio 
poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
palydovų duomenimis ir paslaugomis;

palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo 
veiksmus, teikti rekomendacijas dėl 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų tobulinimo nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus diagnozuoti užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti 
pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms 
reikia specialių priemonių, analizuoti ligų 
paplitimo ir visuomenės bei aplinkos 
veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti 
užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos 
veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus ir 
juos sustiprinti. Centras turėtų dirbti su 
paskirtaisiais nacionaliniais priežiūros 
srities ryšių punktais, sudarydamas tinklą, 
kuris strategiškai konsultuoja Centrą 
tokiais klausimais ir skatina naudotis 
didelio poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
palydovų duomenimis ir paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 20
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų 
prevencijos sistemą, kurioje būtų 
sprendžiami tokie klausimai kaip ligos, nuo 
kurių apsaugo skiepai, atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimas 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumas ir 
elgsenos pokyčiai;

(13) siekdamas sumažinti epidemijų 
skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią 
užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, 
Centras turėtų sukurti racionalią 
užkrečiamųjų ligų prevencijos sistemą, 
kurioje būtų sprendžiami tokie klausimai 
kaip ligos, nuo kurių apsaugo skiepai, 
atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, 
švietimas sveikatos srityje, sveikatos 
raštingumas ir elgsenos pokyčiai;

Or. fr



PE663.223v01-00 10/20 AM\1222202LT.docx

LT

Pakeitimas 21
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos ir nacionalinių 
pasirengimo ir atsako planų bei 
pasirengimo stebėsenos ir vertinimo 
sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl 
pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, 
jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat 
dėl nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo. Centras turėtų plėsti 
duomenų, susijusių su epidemiologine 
priežiūra ir susijusiomis specifinėmis 
sveikatos problemomis, epideminių 
situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais ar naujomis 
nežinomos kilmės ligomis, įskaitant 
reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip 
pat molekulinių patogenų duomenų ir 
sveikatos priežiūros sistemų duomenų 
rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras 
turėtų užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos konsultuotis, perduoti 
duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti 
Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos ir nacionalinių 
pasirengimo ir atsako planų ir pasirengimo 
bei platesnių epidemiologinės padėties 
Europoje stebėsenos ir vertinimo sistemų 
rengimą, teikti rekomendacijas dėl 
pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, 
jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat 
dėl nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo. Centras turėtų plėsti 
duomenų, susijusių su epidemiologine 
priežiūra ir susijusiomis specifinėmis 
sveikatos problemomis, epideminių 
situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais ar naujomis 
nežinomos kilmės ligomis, įskaitant 
reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip 
pat molekulinių patogenų duomenų ir 
sveikatos priežiūros sistemų duomenų 
rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras 
turėtų užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos konsultuotis, perduoti 
duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti 
Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

Or. en
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Pakeitimas 22
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Centras turėtų nustatyti atitinkamus 
pajėgumus tarptautiniam atsakui ir 
reagavimui vietoje remti pagal Reglamentą 
…/… [OL: įterpti nuorodą į Reglamentą 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]]. Šie 
pajėgumai turėtų suteikti Centrui galimybę 
mobilizuoti ir dislokuoti protrūkių atveju 
pagalbą teikiančias grupes, vadinamąsias 
ES sveikatos darbo grupes, kurios padėtų 
vietos lygmeniu reaguoti į ligų protrūkius. 
Todėl Centras turėtų užtikrinti pajėgumus 
vykdyti misijas valstybėse narėse ir 
trečiosiose šalyse ir teikti rekomendacijas 
dėl reagavimo į grėsmes sveikatai. Šios 
grupės taip pat galės būti dislokuotos pagal 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, 
padedant Reagavimo į nelaimes 
koordinavimo centrui. Centras taip pat 
turėtų remti pasirengimo pajėgumų 
stiprinimą pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles trečiosiose šalyse, kad 
būtų pašalintos didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai ir jų pasekmės;

(16) Centras turėtų nustatyti atitinkamus 
pajėgumus tarptautiniam atsakui ir 
reagavimui vietoje remti pagal Reglamentą 
…/… [OL: įterpti nuorodą į Reglamentą 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]]. Šie 
pajėgumai turėtų suteikti Centrui galimybę 
mobilizuoti ir dislokuoti protrūkių atveju 
pagalbą teikiančias grupes, vadinamąsias 
ES sveikatos darbo grupes, kurios padėtų 
vietos lygmeniu reaguoti į ligų protrūkius. 
Todėl Centras turėtų užtikrinti pajėgumus 
vykdyti misijas valstybėse narėse, kurios 
to pageidauja, ir trečiosiose šalyse ir teikti 
rekomendacijas dėl reagavimo į grėsmes 
sveikatai. Šios grupės taip pat galės būti 
dislokuotos pagal Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmą, padedant Reagavimo į 
nelaimes koordinavimo centrui. Centras 
taip pat turėtų remti pasirengimo pajėgumų 
stiprinimą pagal Tarptautines sveikatos 
priežiūros taisykles trečiosiose šalyse, kad 
būtų pašalintos didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai ir jų pasekmės;

Or. fr

Pakeitimas 23
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) kadangi šio reglamento tikslai 
išplėsti Centro kompetenciją ir užduotis, 
siekiant sustiprinti Centro pajėgumus 
teikti reikiamas mokslines profesines 
žinias ir remti veiksmus, kuriais kovojama 

(22) pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti;
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su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėmis sveikatai Sąjungoje, negali 
būti pakankamai pasiekti valstybėse 
narėse, tačiau dėl tarpvalstybinio grėsmių 
sveikatai pobūdžio ir greito, koordinuoto 
ir nuoseklaus atsako poreikio gali būti 
pasiekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali 
priimti priemones, vadovaudamasi 
subsidiarumo principu, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti;

Or. fr

Pakeitimas 24
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) kadangi šio reglamento tikslai 
išplėsti Centro kompetenciją ir užduotis, 
siekiant sustiprinti Centro pajėgumus teikti 
reikiamas mokslines profesines žinias ir 
remti veiksmus, kuriais kovojama su 
didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėmis sveikatai Sąjungoje, negali būti 
pakankamai pasiekti valstybėse narėse, 
tačiau dėl tarpvalstybinio grėsmių sveikatai 
pobūdžio ir greito, koordinuoto ir 
nuoseklaus atsako poreikio gali būti 
pasiekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali 
priimti priemones, vadovaudamasi 
subsidiarumo principu, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti;

(22) kadangi šio reglamento tikslai 
išplėsti Centro kompetenciją ir užduotis, 
siekiant sustiprinti Centro pajėgumus teikti 
reikiamas mokslines profesines žinias ir 
remti veiksmus, kuriais kovojama su 
didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėmis sveikatai Sąjungoje, negali būti 
pakankamai pasiekti valstybėse narėse, 
tačiau dėl tarpvalstybinio grėsmių sveikatai 
pobūdžio ir greito, geriau koordinuojamo 
ir nuoseklaus atsako į naujai 
atsirandančias grėsmes sveikatai poreikio 
gali būti pasiekti Sąjungos lygmeniu, 
Sąjunga gali priimti priemones, 
vadovaudamasi subsidiarumo principu, 
kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytiems tikslams pasiekti;

Or. en



AM\1222202LT.docx 13/20 PE663.223v01-00

LT

Pakeitimas 25
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) naujais Centro tikslais ir 
įgaliojimais sustiprinami Sąjungos 
pajėgumai remti pasirengimą, priežiūrą, 
rizikos vertinimą, skubų įspėjimą ir greitą 
reagavimą į būsimas tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmes sveikatai. Jie turės 
finansinį poveikį kitai 2021–2027 m. 
DFP, todėl jiems turėtų būti skirti 
papildomi ištekliai, prieinami pagal 
įvairias metinių biudžeto procedūrų 
lankstumo priemones. taip bus užtikrinta, 
kad nebus neigiamai paveikti jau 
numatytų sveikatos srities veiksmų ir 
programų, tokių kaip programa „ES – 
sveikatos labui“, finansiniai pajėgumai;

Or. en

Pakeitimas 26
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) Centras turėtų skatinti sinergiją su 
kitomis Sąjungos įstaigomis ir 
agentūromis, tokiomis kaip Europos 
vaistų agentūra (EMA), Europos maisto 
saugos tarnyba (EFSA), Europos aplinkos 
agentūra (EAA), Reagavimo į 
ekstremaliąsias sveikatos situacijas 
institucija (HERA), kad būtų užtikrintas 
veiksmingas ir labiau koordinuojamas 
Sąjungos pasirengimas ir atsakas įvykus 
sveikatos krizėms;
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Or. en

Pakeitimas 27
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras, vykdydamas savo užduotis, visada 
atsižvelgia į valstybių narių, Komisijos ir 
kitų Sąjungos institucijų ar tarnybų 
įsipareigojimus, taip pat į visuomenės 
sveikatos priežiūros srityje veikiančių 
tarptautinių organizacijų įsipareigojimus, 
kad užtikrintų veiksmų visapusiškumą, 
darnumą ir suderinamumą.

Centras, vykdydamas savo užduotis, visada 
atsižvelgia į valstybių narių, Komisijos ir 
kitų Sąjungos institucijų ar tarnybų 
įsipareigojimus ir kompetencijas, taip pat į 
visuomenės sveikatos priežiūros srityje 
veikiančių tarptautinių organizacijų 
įsipareigojimus, kad užtikrintų veiksmų 
visapusiškumą, darnumą ir papildomumą, 
siekiant išvengti dubliavimo ir užtikrinti, 
kad būtų laikomasi subsidiarumo 
principo.

Or. en

Pakeitimas 28
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Nils Torvalds, Vlad Gheorghe, 
Valérie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Centras, atsižvelgdamas į savo 
finansinius pajėgumus ir įgaliojimus, 
atlieka šias užduotis:

2. Centras atlieka šias užduotis:

Or. en

Pakeitimas 29



AM\1222202LT.docx 15/20 PE663.223v01-00

LT

Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) stebi sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus, susijusius su užkrečiamųjų ligų 
grėsmių ir kitų specifinių sveikatos 
problemų valdymu;

e) stebi ir tikrina sveikatos priežiūros 
sistemų pajėgumus, susijusius su 
užkrečiamųjų ligų grėsmių ir kitų 
specifinių sveikatos problemų valdymu;

Or. en

Pakeitimas 30
Nicolae Ştefănuță, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Vlad Gheorghe, 
Valérie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) laiku teikia informaciją Komisijai, 
valstybėms narėms, Bendrijos tarnyboms 
ir visuomenės sveikatos priežiūros srityje 
veikiančioms tarptautinėms 
organizacijoms;

Or. en

Pakeitimas 31
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jb) patikrinimas vietoje turi būti 
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organizuojamas kiekvienoje valstybėje 
narėje; jį organizuoja inspektorius iš 
Centro 4 metų laikotarpiui paskirtos 
inspektorių grupės.  Kiekvienoje 
valstybėje narėje turėtų būti atliekamas 
bent vienas patikrinimas per 4 metų 
laikotarpį, tačiau, atsižvelgiant į konkretų 
atvejį, galima pareikalauti atlikti daugiau 
patikrinimų, siekiant pasiūlyti papildomą 
paramą ir stebėti pažangą. Patikrinimo 
valstybėje narėje rezultatai turi būti 
pateikiami ataskaitoje Europos Komisijai, 
Europos Parlamentui, Europos Vadovų 
Tarybai ir atitinkamoms ES agentūroms. 
Ataskaitoje įvertinama, kaip valstybė narė 
vykdo reglamentu nustatytus 
įpareigojimus ir inspektorių 
rekomendacijas, kad pagerintų padėtį.

Or. en

Pakeitimas 32
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centras, Komisija, atitinkamos 
Sąjungos institucijos ar tarnybos ir 
valstybės narės bendradarbiauja, kad vis 
veiksmingiau būtų derinamos atitinkamos 
veiklos kryptys.;

3. Centras, Komisija ir atitinkamos 
Sąjungos institucijos ar tarnybos 
bendradarbiauja, kad vis veiksmingiau būtų 
derinamos atitinkamos veiklos kryptys.;

Or. en

Pakeitimas 33
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės nedelsdamos 
užtikrina koordinavimą ir 
bendradarbiavimą su Centru dėl visų 3 
straipsnyje nurodytų kompetencijų ir 
užduočių. 

Or. en

Pakeitimas 34
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Nils Torvalds, Vlad Gheorghe, 
Valérie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) užtikrina, kad koordinuojančioji 
kompetentinga institucija turėtų 
finansinių išteklių ir skaitmeninę 
infrastruktūrą, ir sudaro palankias 
sąlygas Centrui vykdyti užduotis laiku 
teikdama prašomą informaciją;

Or. en

Pakeitimas 35
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stebi ir vertina sveikatos priežiūros 
sistemų pajėgumus diagnozuoti konkrečias 
užkrečiamąsias ligas, užkirsti joms kelią ir 
jas gydyti, taip pat stebi ir vertina pacientų 
saugą;

d) stebi sveikatos priežiūros sistemas 
ir padeda kompetentingoms institucijoms 
įvertinti jų sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus diagnozuoti konkrečias 
užkrečiamąsias ligas, užkirsti joms kelią ir 
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jas gydyti, taip pat stebi ir vertina pacientų 
saugą;

Or. en

Pakeitimas 36
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Centras teikia techninę pagalbą 
Europos laboratorijoms, kad būtų 
plėtojami jų aptikimo ir sekoskaitos 
pajėgumai, ypač tose valstybėse narėse, 
kurios neturi reikiamų pajėgumų.

Or. en

Pakeitimas 37
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Centras kuria užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir specialių klausimų, įskaitant 
ligas, nuo kurių apsaugo skiepai, atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimą 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumą ir 
elgsenos pokyčius, sistemą.

2. Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis, Europos 
vaistų agentūra ir kitomis atitinkamomis 
Sąjungos įstaigomis ir agentūromis, taip 
pat su tarptautinėmis organizacijomis, 
kuria užkrečiamųjų ligų prevencijos ir 
specialių klausimų, įskaitant ligas, nuo 
kurių apsaugo skiepai, atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimą 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumą ir 
elgsenos pokyčius, sistemą.
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Or. en

Pakeitimas 38
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vertina sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus nustatyti užkrečiamųjų ligų 
protrūkius, užkirsti jiems kelią, į juos 
reaguoti ir po jų atsigauti, nustato trūkumus 
ir teikia rekomendacijas dėl sveikatos 
priežiūros sistemų stiprinimo, kurios 
prireikus turi būti įgyvendinamos padedant 
Sąjungai;

i) padeda valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms įvertinti 
sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus 
nustatyti užkrečiamųjų ligų protrūkius, 
užkirsti jiems kelią, į juos reaguoti ir po jų 
atsigauti, nustato trūkumus ir teikia 
rekomendacijas dėl sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo, kurios prireikus turi 
būti įgyvendinamos padedant Sąjungai;

Or. en

Pakeitimas 39
Henrike Hahn
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 15 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras užtikrina, kad visuomenė ar visos 
suinteresuotos šalys gautų objektyvią, 
patikimą, įrodymais grindžiamą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie jo darbo 
rezultatus. Centras pateikia informaciją 
plačiajai visuomenei, tai atlieka taip pat ir 
per tam skirtą svetainę. Jis taip pat 
paskelbia 6 straipsnyje nustatyta tvarka 
pateiktas nuomones.;

Centras užtikrina, kad visuomenė ar visos 
suinteresuotos šalys gautų objektyvią, 
patikimą, įrodymais grindžiamą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie jo darbo 
rezultatus. Centras pateikia informaciją 
plačiajai visuomenei, visų pirma per tam 
skirtą svetainę, kuria galima naudotis 
visomis ES oficialiosiomis kalbomis. Jis 
taip pat paskelbia 6 straipsnyje nustatyta 
tvarka pateiktas nuomones.;
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Or. en


