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Pakeitimas 115Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz 
Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 9 ir 168 
straipsnius ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnį 
(toliau – Chartija) nustatant ir įgyvendinant 
visas Sąjungos politikos ir veiklos kryptis 
turi būti užtikrinama aukšto lygio žmonių 
sveikatos apsauga;

(2) pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 9, 114, 
168 ir 191 straipsnius ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnį 
(toliau – Chartija) nustatant ir įgyvendinant 
visas Sąjungos politikos ir veiklos kryptis 
turi būti užtikrinama aukšto lygio žmonių 
sveikatos apsauga;

Or. en

Pakeitimas 116
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

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, ypač 
pasienio regionuose, 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;

Or. en

Pakeitimas 117
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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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 atsakomybę apibrėžti savo 
sveikatos politiką ir organizuoti, teikti bei 
valdyti sveikatos paslaugas ir sveikatos 
priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 118
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) nors pagal sutartis ES 
įpareigojama gerinti visuomenės sveikatą, 
užkirsti kelią fiziniams ir psichiniams 
sveikatos sutrikimams bei ligoms ir 
pašalinti pavojaus fizinei ir psichinei 
sveikatai šaltinius, nauji ir būsimi 
iššūkiai, kaip antai COVID-19, aiškiai 
parodė, kad ES turi imtis svarbesnio 
vaidmens užtikrinant, kad būtų vykdoma 
reikalinga sveikatos politika ir 
užtikrinama jos piliečių sveikata ir gerovė, 
nes vien tik valstybės narės neturi 
tinkamų įgūdžių, pajėgumų ir išteklių, 
kad galėtų spręsti didėjančias ir 
sudėtingesnes sveikatos problemas;

Or. en

Pakeitimas 119
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
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Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 2010 m. spalio 20 d. komunikate 
„Solidarumas sveikatos srityje. Sveikatos 
priežiūros skirtumų mažinimas ES“ 
(COM(2009)0567) Komisija manė, kad 
visose ES valstybėse narėse pastebimas 
socialinės padėties poveikis sveikatos 
būklei. Pasaulio sveikatos organizacija 
apibrėžia šį socialinių veiksnių poveikį 
sveikatos būklei kaip socialinės ir 
ekonominės nelygybės sąsają su nelygybe 
sveikatos ir prieigos prie sveikatos 
priežiūros srityse;

Or. en

Pakeitimas 120
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) sveikatos priežiūros skirtumai kyla 
dėl socialinių skirtumų, susijusių su 
gyvenimo sąlygomis ir socialinio elgesio 
modeliais, su lytimi, rase, švietimo 
standartais, užimtumu, pajamomis ir 
nevienodu galimybių pasinaudoti 
medicinos pagalbos, ligų profilaktikos ir 
sveikatingumo didinimo paslaugomis 
paskirstymu. Programa turėtų padėti 
nustatyti bendrą sveikatą lemiančių 
veiksnių rinkinį, siekiant stebėti sveikatos 
skirtumus pagal amžių, lytį, socialinę ir 
ekonominę padėtį ir geografinę vietą, ir 
taikyti sveikatos padėties valstybėse narėse 
audito metodiką, siekiant nustatyti 
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prioritetines sritis, kuriose reikia atlikti 
patobulinimus ir skirti didesnį 
finansavimą. Savo metinėje įgyvendinimo 
vertinimo ataskaitoje Komisija turėtų 
įvertinti priemonių veiksmingumą, 
siekdama sumažinti sveikatos skirtumus, 
kuriuos lemia su socialiniais, 
ekonominiais ir aplinkos rizikos 
veiksniais susijusi politika. Skiriant lėšas 
atitinkamiems regioniniams ir vietos 
suinteresuotiesiems subjektams, pagal 
Programą turėtų būti remiamas 
vadinamasis vietos lygmeniu teikiamos 
priežiūros metodas, kad būtų teikiamos 
integruotos sveikatos priežiūros 
paslaugos, kurias būtų galima gauti vietos 
ar regioniniu lygmeniu ir kurios padėtų 
pacientams užtikrinti geresnę paramą jų 
vietos ir socialinėje aplinkoje. Pagal 
minėtą programą galėtų būti sudaromos 
palankesnės sąlygos pasienio regionų 
partnerystėms, siekiant pasidalinti išlaidas 
infrastruktūrai ir personalui, tuo pat metu 
ribojant skirtumus sveikatos srityje, ypač 
kai tai susiję su galimybe naudotis 
naujausia įranga. Todėl ši programa 
turėtų būti įgyvendinama palaikant 
glaudžias sąsajas su ES sanglaudos 
politika ir struktūriniais fondais;

Or. en

Pakeitimas 121
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) SESV 191 straipsnyje nustatyta, 
kad Sąjunga turėtų prisidėti prie žmonių 
sveikatos apsaugos vykdydama Sąjungos 
aplinkos politiką;
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Or. en

Pakeitimas 122
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Ši pandemija 
sukėlė beprecedentę sveikatos krizę visame 
pasaulyje, atnešusią sunkių socialinių ir 
ekonominių padarinių ir žmonių kančių;

(5) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) dėl 
proporcingai didėjančio atvejų skaičiaus 
paskelbė, kad COVID-19 (ligos, kurią 
sukelia naujas koronavirusas SARS-CoV-
2) protrūkis yra pasaulinė pandemija. Dėl 
COVID-19 pandemijos ir, konkrečiau, 
vidutinio sunkumo ar sunkių ligos atvejų, 
kuriais reikalinga tarpinė ir intensyvi 
medicininė priežiūra, kelios Sąjungos ir 
ne Sąjungos sveikatos priežiūros sistemos 
pasiekė savo pajėgumų ribas, tai sukėlė 
beprecedentę sveikatos krizę visame 
pasaulyje, atnešusią sunkių socialinių ir 
ekonominių padarinių ir žmonių kančių, 
visų pirma lėtinėmis ligomis sergantiems 
žmonėms, ir labiausiai nukentėjo 
pažeidžiamiausi asmenys, pacientai, 
moterys, slaugytojai ir vyresnio amžiaus 
asmenys. Pasaulis toliau kovoja su šia 
precedento neturinčia sveikatos krize, dėl 
kurios buvo taikomas izoliavimas ir 
žmonių, gyvūnų, maisto, vaistų ir kt. 
judėjimo apribojimai;

Or. en

Pakeitimas 123
Dolors Montserrat

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Ši pandemija 
sukėlė beprecedentę sveikatos krizę visame 
pasaulyje, atnešusią sunkių socialinių ir 
ekonominių padarinių ir žmonių kančių;

(5) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso SARS-CoV-2 ir 
susijusios kvėpavimo takų ligos (COVID-
19) protrūkis yra pasaulinė pandemija. Ši 
pandemija, o konkrečiau – sunki ūmi 
kvėpavimo takų liga, sukelianti tiek 
pirmalaikę mirtį, tiek lėtines plaučių ligas, 
sukėlė beprecedentę sveikatos krizę visame 
pasaulyje, atnešusią sunkių socialinių ir 
ekonominių padarinių ir žmonių kančių, 
visų pirma lėtinėmis ligomis sergantiems 
žmonėms, ir labiausiai nukentėjo 
pažeidžiamiausi asmenys, pacientai, 
moterys, slaugytojai ir vyresnio amžiaus 
asmenys;

Or. en

Pagrindimas

Naudinga pranešimo projekte nurodyti SARS-CoV-2 sukeliamos ligos kvėpavimo aspektus. 
Tačiau būtų reikalingas dar vienas naudingas papildymas, nes beveik visų COVID-19 mirčių 
atveju pasireiškė pagrindinės, kitos lėtinės sveikatos būklės ir ypač nukentėjo vyresnio 
amžiaus žmonės.

Pakeitimas 124
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Ši pandemija 
sukėlė beprecedentę sveikatos krizę visame 
pasaulyje, atnešusią sunkių socialinių ir 
ekonominių padarinių ir žmonių kančių;

(5) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso SARS-CoV-2 ir 
susijusios kvėpavimo takų ligos (COVID-
19) protrūkis yra pasaulinė pandemija. Ši 
pandemija, o konkrečiau – sunki ūmi 
kvėpavimo takų liga, sukelianti tiek 
pirmalaikę mirtį, tiek lėtines plaučių ligas, 
sukėlė beprecedentę sveikatos krizę visame 
pasaulyje, atnešusią sunkių socialinių ir 
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ekonominių padarinių ir žmonių kančių, 
visų pirma pažeidžiamiausiems asmenims, 
pacientams, lėtinėmis ligomis sergantiems 
žmonėms, moterims ir slaugytojams;

Or. en

Pagrindimas

Lytis, įskaitant biologinę ir socialinę jos įtaką, yra labai svarbi sveikatai. Daugeliu ligų, 
įskaitant diabetą, depresiją ir širdies bei kraujagyslių ligas, vyrai ir moterys serga skirtingai. 
Be to, moterims nepasireiškia tokie patys simptomai ir jos skirtingai reaguoja į gydymą nei 
vyrai. Moterys taip pat dažniau serga tokiomis ligomis kaip krūties vėžys, osteoporozė ir 
autoimuninės ligos (EIWH 2018a; Eurostat 2017b; ENGENDER 2011; EIWH 2017ab).

Pakeitimas 125
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Ši pandemija 
sukėlė beprecedentę sveikatos krizę 
visame pasaulyje, atnešusią sunkių 
socialinių ir ekonominių padarinių ir 
žmonių kančių;

(5) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Nuo tada ši 
pandemija apibrėžia mūsų laikų pasaulinę 
sveikatos krizę, lemiančią sunkius 
socialinius ir ekonominius padarinius ir 
žmonių kančias. Šios krizės mastas, 
stiprumas ir aprėptis parodė ES veiksmų, 
kuriais papildoma nacionalinė politika 
visuomenės sveikatos srityje, pridėtinę 
vertę;

Or. en

Pakeitimas 126
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Ši pandemija 
sukėlė beprecedentę sveikatos krizę visame 
pasaulyje, atnešusią sunkių socialinių ir 
ekonominių padarinių ir žmonių kančių;

(5) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Ši pandemija 
sukėlė beprecedentę sveikatos krizę visame 
pasaulyje, atnešusią sunkių socialinių ir 
ekonominių padarinių ir žmonių kančių. 
Jos poveikis jaučiamas nevienodai: labiau 
pažeidžiamiems visuomenės nariams, 
pavyzdžiui, tiems, kurie jau serga 
lėtinėmis ligomis arba gyvena institucinės 
globos įstaigose, pandemija kelia ypatingą 
pavojų;

Or. en

Pakeitimas 127
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Ši pandemija 
sukėlė beprecedentę sveikatos krizę visame 
pasaulyje, atnešusią sunkių socialinių ir 
ekonominių padarinių ir žmonių kančių;

(5) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Ši pandemija 
sukėlė beprecedentę sveikatos krizę visame 
pasaulyje, atnešusią sunkių socialinių ir 
ekonominių padarinių ir žmonių kančių, 
visų pirma lėtinėmis ligomis sergantiems 
žmonėms, ir labiausiai nukentėjo 
pažeidžiamiausi asmenys, pacientai, 
moterys, slaugytojai ir vyresnio amžiaus 
asmenys;

Or. en

Pakeitimas 128
Sirpa Pietikäinen
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) reagavimo į pandemiją priemonės 
neproporcingai paveikė moteris ir šių 
priemonių ilgalaikis poveikis neturi 
apsunkinti esamos nelygybės. 
Biomedicinos ir sveikatos moksliniuose 
tyrimuose ir duomenyse bet kurio amžiaus 
tarpsnio moterims nepakankamai 
atstovaujama. Todėl moterų ir vyresnio 
amžiaus žmonių duomenų bazė yra 
silpnesnė, daug ligų moterims 
nediagnozuojama, pavyzdžiui, širdies ir 
kraujagyslių ligų. Vaistai yra saugesni ir 
veiksmingesni visiems, kai klinikiniuose 
tyrimuose dalyvauja įvairios gyventojų 
grupės. Siekiant sumažinti nelygybę ir 
sveikatos priežiūros skirtumus, lyties 
aspektas turėtų būti įtrauktas į visą 
sveikatos priežiūros procesą, pradedant 
klinikinių tyrimų protokolų rengimu, 
duomenų analize, sveikatos technologijų 
vertinimu ir galimybe naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis;

Or. en

Pagrindimas

Ligos ir jų gydymas daro skirtingą poveikį vyrams ir moterims; todėl su lytimi susiję veiksniai 
turi būti integruoti į biomedicinos ir sveikatos mokslinius tyrimus, kad būtų užtikrinta 
veiksminga, teisinga ir efektyvi sveikatos priežiūra.

Pakeitimas 129
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, 
kad naujo koronaviruso SARS-CoV-2 ir 
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susijusios kvėpavimo takų ligos(COVID-
19) protrūkis yra pasaulinė pandemija. Ši 
pandemija, o konkrečiau – sunki ūmi 
kvėpavimo takų liga, sukelianti tiek 
pirmalaikę mirtį, tiek lėtines plaučių ligas, 
sukėlė beprecedentę sveikatos krizę 
visame pasaulyje, atnešusią sunkių 
socialinių ir ekonominių padarinių ir 
žmonių kančių. Krizės rimtumas, be kita 
ko, rodo, kokie svarbūs Sąjungos veiksmai 
kvėpavimo ligų prevencijos ir valdymo 
srityje;

Or. en

Pagrindimas

Toks pat pakeitimas, kaip 1-asis pranešėjo pakeitimas, tik įterpiama nuoroda į prevenciją.

Pakeitimas 130
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) remiantis Pasaulio sveikatos 
organizacijos (toliau – PSO) apibrėžtimi, 
„sveikata yra visiškos fizinės, protinės ir 
socialinės gerovės būsena, o ne tik ligos 
arba negalios nebuvimas“. Šiuo etapu 
Sąjunga dar nėra patvirtinusi bendros 
sveikatos sąvokos apibrėžties. Po COVID-
19 krizės Komisija turėtų pasiūlyti 
platesnę „visuomenės sveikatos“ apibrėžtį 
Europos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 131
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
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Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) pagal Programą turėtų būti tvirtai 
pasisakoma už veiksmingų prevencijos ir 
higienos priemonių skatinimą siekiant 
užkirsti kelią infekcijoms ir jas 
kontroliuoti, sumažinti atsparių infekcijų 
ir su sveikatos priežiūra susijusių 
infekcijų naštą ir užtikrinti veiksmingų 
antimikrobinių medžiagų prieinamumą. 
Svarbūs įpročiai, įskaitant higienos 
įgūdžius, turėtų būti ugdomi nuo pat 
mažumės, kai vaikai juos gali geriausiai 
įsisavinti. Programa taip pat turėtų remti 
nacionalines jaunimo sveikatos 
prevencijos programas (nežalingas 
elgesys, sveika mityba, sportas ir pan.);

Or. en

Pakeitimas 132
Rob Rooken

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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 

(6) valstybės narės yra atsakingos už 
savo sveikatos politiką. Tačiau COVID-19 
krizė parodė, kad valstybių narių 
bendradarbiavimas siekiant užkirsti kelią 
sunkių žmonių ligų plitimui tarpvalstybiniu 
mastu ir šį plitimą valdyti būtų 
sveikintinas;
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tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai ir 
užtikrinama Sąjungos žmonių sveikata ir 
gerovė;

__________________ __________________
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. nl

Pakeitimas 133
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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;

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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, 

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

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 134
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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;

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
už savo sveikatos politiką, tikimasi, kad jos 
užtikrins visuomenės sveikatos apsaugą 
parodydamos Europos solidarumą8. 
Nepaisant to, kad vidaus sienos vėl 
pradėtos taikyti tuo metu, kai labiausiai 
reikėjo valstybių narių solidarumo, 
keletas tarpvalstybinių regionų sveikatos 
priežiūros projektų, finansuojamų pagal 
INTERREG programas, prisidėjo prie 
kovos su COVID-19 krize. 
Tebesitęsiančios COVID-19 krizės metu 
įgyta patirtis parodė, kad reikia imtis 
tolesnių ryžtingų veiksmų Sąjungos 
lygmeniu siekiant remti valstybių narių ir 
kaimyninių pasienio regionų 
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;

__________________ __________________
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-

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-
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19 protrūkį“, COM(2020)112 final, 
2020 03 13.

19 protrūkį“, COM(2020)112 final, 
2020 03 13.

Or. en

Pakeitimas 135
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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;

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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 turint tikslą remti teisėmis ir 
įrodymais grindžiamus metodus, 
darančius didelį poveikį, kad būtų 
pagerinta parengtis kovai su sunkių 
žmonių infekcijų ir ligų plitimu 
tarpvalstybiniu mastu, šio plitimo 
prevencija ir laiku vykdoma bei 
veiksminga kontrolė, kuriami ligų 
prevencijai ir gydymui skirti produktai ir 
užtikrinamas jų tiekimas ir 
prieinamumas, kovojama su kitomis 
didelėmis tarpvalstybinėmis grėsmėmis 
sveikatai ir užtikrinama bei gerinama 
Sąjungos žmonių sveikata ir gerovė;

__________________ __________________
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, 

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, 
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2020 03 13. 2020 03 13.

Or. en

Pakeitimas 136
Christian Ehler
PPE frakcijos vardu
Dan Nica
S&D frakcijos vardu
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu
Marisa Matias
GUE/NGL frakcijos vardu
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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;

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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, kuriami ligų 
prevencijai ir gydymui skirti produktai ir 
užtikrinamas jų tiekimas ir 
prieinamumas, užtikrinama, kad visos 
valstybės narės galėtų sąžiningai gauti 
vaistų, kovojama su kitomis didelėmis 
tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai ir 
laiku užkertamas kelias vaistų trūkumui 
bei į jį reaguojama, sąžiningai ir 
visapusiškai atsižvelgiant į kiekvienos 
valstybės narės poreikius, ir užtikrinama 
visų Sąjungos žmonių sveikata ir gerovė, 
be kita ko, kovojant su nepasitikėjimu 
skiepais, dėl kurio gali sumažėti 
imunizacijos aprėptis tam tikrose 
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gyventojų grupėse;

__________________ __________________
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 137
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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;

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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 bei struktūrizuotą ir 
koordinuotą nuolatinį valdžios ir 
suinteresuotų subjektų dialogą, 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, ir imtasi visų būtinų priemonių 
kovojant su stygiumi didinant sveikatos 
sistemų atsparumą, kad Europos 
piliečiams būtų užtikrinta galimybė gauti 
vaistų ir naudotis medicinos įranga;

__________________ __________________
8 2020 m. kovo 13 d. Komisijos 8 2020 m. kovo 13 d. Komisijos 
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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.

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. fr

Pakeitimas 138
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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;

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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 turint tikslą remti teisėmis ir 
įrodymais grindžiamus metodus, 
darančius didelį poveikį, kad būtų 
pagerinta sunkių žmonių ligų plitimo 
tarpvalstybiniu mastu prevencija ir 
kontrolė, kuriami ir tiekiami ligų 
prevencijai ir gydymui skirti produktai be 
diskriminacijos, kovojama su kitomis 
didelėmis tarpvalstybinėmis grėsmėmis 
sveikatai, užkertamas kelias vaistų 
trūkumui bei į jį reaguojama ir 
užtikrinama visų Sąjungos žmonių sveikata 
ir gerovė;

__________________ __________________
8 2020 m. kovo 13 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos Centriniam Bankui, Europos 
investicijų bankui ir Euro grupei 

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

„Suderintas ekonominis atsakas į COVID-
19 protrūkį“, COM(2020)112 final, 
2020 03 13.

Or. en

Pakeitimas 139
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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;

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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, taip pat užtikrinta, 
kad labiausiai paveiktuose regionuose 
būtų krizės metu reikalingų produktų, 
kovojama su kitomis didelėmis 
tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai ir 
užtikrinama Sąjungos žmonių sveikata ir 
gerovė, išvengiant bet kokio pobūdžio 
diskriminacijos dėl amžiaus, kai kalbama 
apie hospitalizavimą ir gydymą;

__________________ __________________
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. es
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Pakeitimas 140
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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;

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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, kuriami ligų 
prevencijai ir gydymui skirti produktai ir 
užtikrinamas jų tiekimas ir 
prieinamumas, kovojama su kitomis 
didelėmis tarpvalstybinėmis grėsmėmis 
sveikatai ir užtikrinama Sąjungos žmonių 
sveikata ir gerovė;

__________________ __________________
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 141
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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;

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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, taip pat nuolatinį 
struktūrinį koordinuotą valdžios 
institucijų ir atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų dialogą, 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;

__________________ __________________
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 142
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
už savo sveikatos politiką, tikimasi, kad jos 
užtikrins visuomenės sveikatos apsaugą 
parodydamos Europos solidarumą8. 
Tebesitęsiančios COVID-19 krizės metu 

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
už savo sveikatos politiką, tikimasi, kad jos 
užtikrins visuomenės sveikatos apsaugą 
parodydamos Europos solidarumą8. 
Tebesitęsiančios COVID-19 krizės metu 
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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;

įgyta patirtis parodė, kad reikia imtis 
tolesnių ryžtingų veiksmų Sąjungos 
lygmeniu siekiant remti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir veiksmų 
koordinavimą, taip pat nuolatinį 
struktūrinį koordinuotą valdžios 
institucijų ir atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų dialogą, 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;

__________________ __________________
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 143
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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 

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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, taip pat nuolatinį 
struktūrinį koordinuotą valdžios 
institucijų ir atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų dialogą, kad būtų pagerinta 
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sveikatai ir užtikrinama Sąjungos žmonių 
sveikata ir gerovė;

sunkių žmonių ligų plitimo tarpvalstybiniu 
mastu prevencija ir kontrolė, kovojama su 
kitomis didelėmis tarpvalstybinėmis 
grėsmėmis sveikatai ir užtikrinama 
Sąjungos žmonių sveikata ir gerovė;

__________________ __________________
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 144
Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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;

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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 struktūrinį 
reguliarų valstybių narių ir visų 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, t. y. 
viešųjų, privačiųjų ir pilietinės 
visuomenės, 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;;

__________________ __________________
8 2020 m. kovo 13 d. Komisijos 8 2020 m. kovo 13 d. Komisijos 
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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.

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 145
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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;

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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, taip pat koordinuotą 
valdžios institucijų ir atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų dialogą, 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;

__________________ __________________
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.
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Or. en

Pakeitimas 146
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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;

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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 ne tik reaguojant į 
dabartinę krizę, bet apskritai. Šiuo 
bendradarbiavimu turėtų būti pagerinta 
sunkių žmonių ligų plitimo tarpvalstybiniu 
mastu prevencija ir kontrolė, kovojama su 
kitomis didelėmis tarpvalstybinėmis 
grėsmėmis sveikatai ir užtikrinama 
Sąjungos žmonių sveikata ir gerovė;

__________________ __________________
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 147
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis



AM\1207705LT.docx 27/283 PE653.822v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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;

(6) nors valstybės narės yra atsakingos 
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, kad ir kur jie būtų, kad 
niekas nebūtų paliktas nuošalyje;

__________________ __________________
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. fr

Pakeitimas 148
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) nors Sąjungos veiksmai sveikatos 
srityje yra riboti, Sąjunga laikosi 
nuoseklios visuomenės sveikatos 
strategijos, kad galėtų reaguoti į esamas 
epidemijas atsižvelgdama į regioninius ir 
nacionalinius ypatumus ir būtų pajėgi 
ateityje kovoti su nerimą keliančiomis 
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realijomis ir grėsmėmis sveikatai, 
pavyzdžiui, pandemijomis ir 
tarpvalstybinėmis grėsmėmis, įskaitant 
atsparumą antimikrobinėms medžiagoms 
ir klimato krizės poveikį sveikatai. 
Sąjunga remia valstybes nares mažinant 
sveikatos skirtumus ir užtikrinant 
visuotinę sveikatos apsaugą, sprendžiant 
problemas, susijusias su visuomenės 
senėjimu, lėtinėmis ligomis arba ligų 
prevencija, skatinant sveiką gyvenimo 
būdą bei prevencijos paslaugas ir 
pritaikant valstybių narių sveikatos 
sistemas naujoms technologijoms;

Or. en

Pakeitimas 149
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) nors Sąjungos veiksmai sveikatos 
srityje yra riboti, Sąjunga laikosi 
nuoseklios visuomenės sveikatos 
strategijos, kad galėtų ateityje kovoti su 
nerimą keliančiomis realijomis ir 
grėsmėmis sveikatai, pavyzdžiui, 
pandemijomis ir tarpvalstybinėmis 
grėsmėmis, įskaitant atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms ir klimato 
krizės poveikį sveikatai. Sąjunga remia 
valstybes nares mažinant sveikatos 
skirtumus ir užtikrinant visuotinę 
sveikatos apsaugą, sprendžiant problemas, 
susijusias su visuomenės senėjimu, 
lėtinėmis ligomis arba ligų prevencija, 
skatinant sveiką gyvenimo būdą, 
nepaisant lyties, ir sveikatos bei 
prevencijos paslaugų perspektyvą, taip pat 
pritaikant valstybių narių sveikatos 
sistemas naujoms technologijoms;
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Or. en

Pakeitimas 150
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) nors Sąjungos veiksmai sveikatos 
srityje yra riboti, ji turėtų būti pajėgi 
ateityje kovoti su realijomis, galinčiomis 
kelti grėsmę sveikatai, pavyzdžiui, 
pandemijomis arba atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms. Taip pat 
turėtų padėti valstybėms narėms spręsti 
problemas, susijusias su visuomenės 
senėjimu, lėtinėmis ligomis ir įvairių su 
amžiumi susijusių ligų prevencija. 
Apskritai reikėtų pirmenybę skirti sveiko 
gyvenimo būdo skatinimui. Taip pat 
būtina sveikatos sistemose pradėti taikyti 
naujas technologijas;

Or. es

Pakeitimas 151
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) nors Sąjungos veiksmai sveikatos 
srityje yra riboti, Sąjunga turėtų būti 
pajėgi ateityje kovoti su nerimą 
keliančiomis realijomis ir grėsmėmis 
sveikatai, pavyzdžiui, pandemijomis ir 
tarpvalstybinėmis grėsmėmis, atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms, taip pat 
padėti valstybėms narėms spręsti 
problemas, susijusias su visuomenės 
senėjimu, lėtinėmis ligomis arba ligų 
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prevencija, skatinant sveiką gyvenimo 
būdą, įtraukiant lyties bei amžiaus 
aspektus, ir pritaikant valstybių narių 
sveikatos sistemas naujoms 
technologijoms;

Or. en

Pakeitimas 152
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) pandemija atskleidė visuomenės 
sveikatos politikos svarbą ir jos naudą 
piliečiams, bendruomenėms ir 
ekonomikai. Tokia politika padeda 
sutaupyti lėšų ir užtikrina ilgalaikę grąžą 
santykiu 14:1, o tai reiškia, kad kiekvieno 
į visuomenės sveikatos politiką investuoto 
euro ekonominė grąža yra 14 EUR;

Or. en

Pakeitimas 153
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose, Mohammed Chahim

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) nors Sąjungos veiksmai sveikatos 
srityje yra riboti, Sąjunga turėtų laikytis 
nuoseklios visuomenės sveikatos 
strategijos, kad galėtų lanksčiai reaguoti į 
esamas epidemijas atsižvelgdama į vietos 
ypatumus ir būtų pajėgi ateityje kovoti su 
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nerimą keliančiomis realijomis ir 
grėsmėmis sveikatai, pavyzdžiui, 
pandemijomis ir tarpvalstybinėmis 
grėsmėmis, įskaitant atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms ir klimato 
krizės poveikį sveikatai. Sąjunga turėtų 
remti valstybes nares mažinant sveikatos 
skirtumus ir užtikrinant visuotinę 
sveikatos apsaugą, sprendžiant problemas, 
susijusias su visuomenės senėjimu, 
lėtinėmis ligomis, ligų prevencija, 
skatinant sveiką gyvenimo būdą ir 
pritaikant jų sveikatos sistemas naujoms 
technologijoms;

Or. en

Pakeitimas 154
Christian Ehler
PPE frakcijos vardu
Dan Nica
S&D frakcijos vardu
Martina Dlabajová
RENEW frakcijos vardu
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu
Marisa Matias
GUE/NGL frakcijos vardu
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) nors Sąjungos veiksmai sveikatos 
srityje yra riboti, Sąjunga turėtų būti 
pajėgi ateityje kovoti su rizika, realijomis 
ir grėsmėmis sveikatai, pavyzdžiui, 
pandemijomis ir tarpvalstybinėmis 
grėsmėmis, įskaitant atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms ir aplinkos 
keliamą grėsmę sveikatai, taip pat padėti 
valstybėms narėms spręsti problemas, 
susijusias su visuomenės senėjimu, 
lėtinėmis ir retomis ligomis arba ligų 
prevencija ir pritaikant valstybių narių 
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sveikatos sistemas naujoms 
technologijoms, siekiant visapusiškai 
pasinaudoti skaitmenine revoliucija, kartu 
siekiant sąveikos su kitomis svarbiomis 
ES programomis, pavyzdžiui, 
programomis „Europos horizontas“, 
„Skaitmeninė Europa“, Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės 
programa ar Kosmoso programa;

Or. en

Pakeitimas 155
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) 2010 m. spalio 20 d. Komisijos 
komunikate „Solidarumas sveikatos 
srityje. Sveikatos priežiūros skirtumų 
mažinimas ES“ pabrėžiama, kad ES 
valstybėse narėse pastebimas socialinės 
padėties poveikis sveikatos būklei ir kad 
Pasaulio sveikatos organizacija apibrėžia 
šį socialinių veiksnių poveikį sveikatos 
būklei kaip socialinės ir ekonominės 
nelygybės sąsają su nelygybe sveikatos ir 
prieigos prie sveikatos priežiūros srityse. 
Sveikatos priežiūros skirtumai kyla dėl 
socialinių skirtumų, susijusių su 
gyvenimo sąlygomis ir socialinio elgesio 
modeliais, su lytimi, rase, švietimo 
standartais, užimtumu, pajamomis ir 
nevienodu galimybių pasinaudoti 
medicinos pagalbos, ligų profilaktikos ir 
sveikatingumo didinimo paslaugomis 
paskirstymu;

Or. en
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Pakeitimas 156
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

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 
naudingesni ir veiksmingesni, ir 
veiksmams, darantiems poveikio vidaus 
rinkai;

(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 
naudingesni ir veiksmingesni, ir 
veiksmams, darantiems poveikio vidaus 
rinkai; ES reguliuoja produktus, 
susijusius su sveikata ir poveikiu 
sveikatai, įskaitant, be kita ko, vaistus, 
medicinos prietaisus, tabaką, alkoholį, 
maistą ir chemines medžiagas, todėl 
Programoje turėtų būti atsižvelgta į tokių 
sričių reglamentavimą, kad būtų pagerinti 
sveikatos srities rezultatai ES. Siekiant 
pagerinti poveikio sveikatai rezultatus 
reikalingas visapusiškas požiūris ir ES 
politikos formuotojai turėtų užtikrinti, kad 
per visą politikos formavimo procesą būtų 
taikomas sveikatos aspektų integravimo į 
visų sričių politiką principas;

Or. en

Pakeitimas 157
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) todėl tikslinga nustatyti naują (7) todėl tikslinga nustatyti naują 
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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 
naudingesni ir veiksmingesni, ir 
veiksmams, darantiems poveikio vidaus 
rinkai;

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 ir plėtojant 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą 
regioniniu lygmeniu šie veiksmai būtų 
naudingesni ir veiksmingesni, taip pat 
veiksmams, darantiems poveikio vidaus 
rinkai;

Or. en

Pakeitimas 158
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

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 
naudingesni ir veiksmingesni, ir 
veiksmams, darantiems poveikio vidaus 
rinkai;

(7) todėl tikslinga nustatyti naują 
2021–2027 m. Sąjungos veiksmų 
visuomenės 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 naudingesni ir veiksmingesni, ir 
veiksmams, darantiems poveikio vidaus 
rinkai;

Or. en

Pakeitimas 159
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

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, siekiant susidoroti su 
beprecedenčiu COVID-19 krizės poveikiu 
ir užtikrinti, kad būtų sukurtos atsparios 
sveikatos priežiūros ir sveikatos apsaugos 
sistemos rengiantis būsimoms 
pandemijoms, pagerinti visuomenės 
sveikatos būklę bei užtikrinti, kad žmonės 
būtų sveikesni ir todėl mažiau jautrūs 
grėsmėms sveikatai. Tokie papildomi 
ištekliai turėtų būti naudojami taip, kad 
būtų užtikrintas Reglamente [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
numatytų terminų laikymasis. 
Pasirengimas yra labai svarbus didinant 
atsparumą būsimoms grėsmėms ir 
valstybės narės, atsižvelgdamos į savo 
atsakomybę už sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą, turėtų atlikti savo 
sveikatos priežiūros sistemų testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, kad 
nustatytų trūkumus ir patikrintų, ar jos 
yra pasirengusios galimai būsimai 
sveikatos krizei ir kad padedant Komisijai 
ir jai imantis koordinavimo veiksmų būtų 
nustatyti bendri priimtini parametrai;

Or. en

Pakeitimas 160
Christian Ehler
PPE frakcijos vardu
Dan Nica
S&D frakcijos vardu
Martina Dlabajová
RENEW frakcijos vardu
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu
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Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

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, siekiant susidoroti su 
beprecedenčiu COVID-19 krizės poveikiu 
ir užtikrinti, kad būtų sukurtos atsparios 
sveikatos priežiūros ir sveikatos apsaugos 
sistemos rengiantis būsimoms 
pandemijoms ir kitoms sveikatos krizėms. 
Reikėtų visapusiškai pasinaudoti 
galimybėmis, kurias teikia 
skaitmeninimas, dirbtinis intelektas, 
robotika ir naujos pažangios 
technologijos sveikatos apsaugos ir 
priežiūros srityse, kartu užtikrinant 
duomenų saugumą, teisę į privatumą ir 
duomenų apsaugą, taip pat skiriant 
reikiamų išteklių, kad būtų užtikrinta 
apsauga nuo kibernetinės erdvės pavojų. 
Tokie papildomi ištekliai turėtų būti 
naudojami taip, kad būtų užtikrintas 
Reglamente [Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonė] 
numatytų terminų laikymasis;

Or. en

Pakeitimas 161
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) remiantis Reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir neviršijant jam skirtų išteklių, pagal 

(9) remiantis Reglamentu [Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 
ir neviršijant jam skirtų išteklių, pagal 
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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;

Programą turėtų būti įgyvendinamos 
ekonomikos atgaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės, siekiant susidoroti su 
beprecedenčiu COVID-19 krizės poveikiu 
ir užtikrinti, kad būtų sukurtos atsparios 
ir pajėgios reaguoti į poreikius sveikatos 
priežiūros ir sveikatos apsaugos sistemos 
rengiantis būsimoms pandemijoms ir 
kitoms tarpvalstybinėms sveikatos 
krizėms. Tokie papildomi ištekliai turėtų 
būti naudojami taip, kad būtų užtikrintas 
Reglamente [Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonė] 
numatytų terminų laikymasis;

Or. en

Pakeitimas 162
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

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, siekiant susidoroti su 
beprecedenčiu COVID-19 krizės poveikiu 
ir užtikrinti, kad būtų sukurtos atsparios 
ir pajėgios reaguoti į poreikius sveikatos 
priežiūros ir sveikatos apsaugos sistemos 
rengiantis būsimoms pandemijoms ir 
kitoms tarpvalstybinėms sveikatos 
krizėms. Tokie papildomi ištekliai turėtų 
būti naudojami taip, kad būtų užtikrintas 
Reglamente [Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonė] 
numatytų terminų laikymasis;

Or. en
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Pakeitimas 163
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

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, siekiant susidoroti su 
beprecedenčiu COVID-19 krizės poveikiu 
ir užtikrinti, kad būtų sukurtos atsparios 
sveikatos priežiūros sistemos ir paslaugos. 
Tokie papildomi ištekliai turėtų būti 
naudojami taip, kad būtų užtikrintas 
Reglamente [Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonė] 
numatytų terminų laikymasis;

Or. en

Pakeitimas 164
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti bet kokioms būsimoms 
sanitarijos krizėms, į jas reaguoti ir jas 
valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
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mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
skiepijimu ir imunizacija susijusios 
prevencinės priemonės ir griežtesnės 
priežiūros programos. Atsižvelgiant į tai, 
pagal Programą turėtų būti didinami 
Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią 
Sąjungos masto ir tarpsektorinėms krizėms, 
joms pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į 
jas, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą 
ir pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Peržiūrint 
Sprendimą Nr. 1082/2013/ES, papildomai 
prie reagavimo rezervo, sukurto per 
COVID-19 pandemiją pagal programą 
„rescEU“, galėtų būti pradėtas kaupti 
strateginis būtiniausių medicinos 
reikmenų rezervas arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
skiepijimu ir imunizacija susijusios 
prevencinės priemonės ir griežtesnės 
priežiūros programos. Atliekant šią 
peržiūrą taip pat galėtų būti pradėtas kurti 
Europos priemonių ekstremaliose 
sveikatai situacijose mechanizmas 
(EHRM), kuris padėtų reaguoti į visų 
rūšių sveikatos krizes (infekcines, 
chemines, aplinkos, biologines, maisto, 
branduolines), siekiant stiprinti veiksmų 
koordinavimą Europos lygmeniu, taip pat 
stebėti strateginio vaistų ir medicinos 
reikmenų rezervo sandarą ir naudojimo 
sąlygas ir užtikrinti jo tinkamą veikimą. 
Atsižvelgiant į tai, pagal Programą turėtų 
būti didinami Sąjungos, nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens subjektų 
pajėgumai užkirsti kelią Sąjungos masto ir 
tarpsektorinėms krizėms, joms pasirengti, 
stebėti, valdyti ir reaguoti į jas, įskaitant 
nenumatytų atvejų planavimą ir 
pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos ir sveikatos aspektų integravimo 
į visų sričių politiką koncepcijų. Programa 
turėtų padėti sukurti integruotą 
kompleksinę pranešimo apie riziką sistemą, 
veikiančią visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

__________________ __________________
10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 165
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
skiepijimu ir imunizacija susijusios 
prevencinės priemonės ir griežtesnės 
priežiūros programos. Atsižvelgiant į tai, 
pagal Programą turėtų būti didinami 
Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią 
Sąjungos masto ir tarpsektorinėms krizėms, 
joms pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į 
jas, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą 
ir pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų 
apimti strateginio rezervo, kuriame būtų 
kaupiami būtiniausi medicinos reikmenys, 
kūrimą arba tolesnį reagavimo į krizes 
pajėgumų didinimo iniciatyvų plėtojimą 
valstybių narių lygmeniu, su skiepijimu ir 
imunizacija susijusias prevencines 
priemones ir griežtesnes priežiūros 
programas. Atsižvelgiant į tai, pagal 
Programą turėtų būti didinami Sąjungos, 
nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens 
subjektų pajėgumai užkirsti kelią Sąjungos 
masto ir tarpsektorinėms krizėms, joms 
pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į jas, 
įskaitant nenumatytų atvejų planavimą ir 
pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos, pagrįstos žmonių ir 
gyvūnų sveikatos ir aplinkos sąsajomis ir 
supratimu, kad žmonių ligomis gali 
užsikrėsti gyvūnai ir atvirkščiai. Programa 
turėtų padėti sukurti integruotą 
kompleksinę pranešimo apie riziką sistemą, 
veikiančią visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;
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__________________ __________________
10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 166
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
skiepijimu ir imunizacija susijusios 
prevencinės priemonės ir griežtesnės 
priežiūros programos. Atsižvelgiant į tai, 
pagal Programą turėtų būti didinami 
Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią 
Sąjungos masto ir tarpsektorinėms krizėms, 
joms pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į 

(10) dėl COVID-19 išaiškėjo tarpusavio 
priklausomybė tarp žmonių sveikatos ir 
mūsų planetos būklės ir mūsų 
pažeidžiamumo aspektai. Dėl 
antropogeninės klimato kaitos, biologinės 
įvairovės naikinimo ir aplinkos būklės 
blogėjimo zoonotinės ligos, kurias 
žmonėms perduoda gyvūnai, sukelia dar 
rimtesnes pasekmes. Atsižvelgiant į tai, 
kad tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
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jas, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą 
ir pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

skiepijimu ir imunizacija susijusios 
prevencinės priemonės ir griežtesnės 
priežiūros programos. Atsižvelgiant į tai, 
pagal Programą turėtų būti didinami 
Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią 
Sąjungos masto ir tarpsektorinėms krizėms, 
joms pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į 
jas, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą 
ir pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

__________________ __________________
10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 167
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
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susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
skiepijimu ir imunizacija susijusios 
prevencinės priemonės ir griežtesnės 
priežiūros programos. Atsižvelgiant į tai, 
pagal Programą turėtų būti didinami 
Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią 
Sąjungos masto ir tarpsektorinėms krizėms, 
joms pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į 
jas, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą 
ir pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
skiepijimu ir imunizacija susijusios 
prevencinės priemonės ir griežtesnės 
priežiūros programos. Atsižvelgiant į tai, 
pagal Programą turėtų būti didinami 
Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią 
Sąjungos masto ir tarpsektorinėms krizėms, 
joms pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į 
jas, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą 
ir pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo. 
Būtina toliau plėtoti bendrą Europos 
pasirengimą krizėms, strategiškai 
pakankamą gamybą ir atsargų rezervo 
kaupimą;

__________________ __________________
10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 168
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
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visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
skiepijimu ir imunizacija susijusios 
prevencinės priemonės ir griežtesnės 
priežiūros programos. Atsižvelgiant į tai, 
pagal Programą turėtų būti didinami 
Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią 
Sąjungos masto ir tarpsektorinėms krizėms, 
joms pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į 
jas, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą 
ir pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų 
apimti strateginio rezervo, kuriame būtų 
kaupiami būtiniausi medicinos reikmenys, 
kūrimą arba reagavimo į krizes pajėgumų 
didinimą, su skiepijimu ir imunizacija bei 
sveikatingumo skatinimu susijusias 
prevencines priemones ir griežtesnes 
priežiūros programas, platformas, skirtas 
keistis tradicinės ir integratyviosios 
medicinos metodų geriausios praktikos 
pavyzdžiais. Atsižvelgiant į tai, pagal 
Programą turėtų būti didinami Sąjungos, 
nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens 
subjektų pajėgumai užkirsti kelią Sąjungos 
masto ir tarpsektorinėms krizėms, joms 
pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į jas, 
įskaitant nenumatytų atvejų planavimą ir 
pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

__________________ __________________
10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 169
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
skiepijimu ir imunizacija susijusios 
prevencinės priemonės ir griežtesnės 
priežiūros programos. Atsižvelgiant į tai, 
pagal Programą turėtų būti didinami 
Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią 
Sąjungos masto ir tarpsektorinėms krizėms, 
joms pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į 
jas, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą 
ir pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
skiepijimu ir imunizacija susijusios 
prevencinės priemonės ir griežtesnės 
priežiūros programos. Atsižvelgiant į tai, 
pagal Programą turėtų būti didinami 
Sąjungos,  nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią 
Sąjungos masto, įskaitant atokiausius 
regionus ir užjūrio šalis bei teritorijas, ir 
tarpsektorinėms krizėms, joms pasirengti, 
stebėti, valdyti ir reaguoti į jas, įskaitant 
nenumatytų atvejų planavimą ir 
pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

__________________ __________________
10 2013 m. spalio 22 d. Europos 
parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1082/2013/ES dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, 
p. 1).

10 2013 m. spalio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1082/2013/ES dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, 
p. 1).
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Or. fr

Pakeitimas 170
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
skiepijimu ir imunizacija susijusios 
prevencinės priemonės ir griežtesnės 
priežiūros programos. Atsižvelgiant į tai, 
pagal Programą turėtų būti didinami 
Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią 
Sąjungos masto ir tarpsektorinėms krizėms, 
joms pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į 
jas, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą 
ir pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
papildomai prie reagavimo rezervo, 
sukurto per COVID-19 pandemiją pagal 
programą „rescEU“, strateginiame rezerve 
kaupiami būtiniausi medicinos reikmenys 
arba didinami reagavimo į krizes 
pajėgumai, taikomos su skiepijimu ir 
imunizacija susijusios prevencinės 
priemonės ir griežtesnės priežiūros 
programos. Atsižvelgiant į tai, pagal 
Programą turėtų būti didinami Sąjungos, 
nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens 
subjektų pajėgumai užkirsti kelią Sąjungos 
masto ir tarpsektorinėms krizėms, joms 
pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į jas, 
įskaitant nenumatytų atvejų planavimą ir 
pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;
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__________________ __________________
10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 171
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
skiepijimu ir imunizacija susijusios 
prevencinės priemonės ir griežtesnės 
priežiūros programos. Atsižvelgiant į tai, 
pagal Programą turėtų būti didinami 
Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią 
Sąjungos masto ir tarpsektorinėms krizėms, 
joms pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į 
jas, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą 
ir pasirengimo veiklą, laikantis bendros 

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens, 
taip pat bendrą sieną turinčius regionus 
apimančios regioninio lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
skiepijimu ir imunizacija susijusios 
prevencinės priemonės ir griežtesnės 
priežiūros programos. Atsižvelgiant į tai, 
pagal Programą turėtų būti didinami 
Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią 
Sąjungos masto ir tarpsektorinėms krizėms, 
joms pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į 
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sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

jas, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą 
ir pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

__________________ __________________
10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 172
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
skiepijimu ir imunizacija susijusios 
prevencinės priemonės ir griežtesnės 
priežiūros programos. Atsižvelgiant į tai, 

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir valdyti visus jų aspektus laikantis 
holistinio požiūrio, pagal Programą turėtų 
būti remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
švietimu ir informavimu sveikatos 
klausimais, skiepijimu ir imunizacija 
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pagal Programą turėtų būti didinami 
Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią 
Sąjungos masto ir tarpsektorinėms krizėms, 
joms pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į 
jas, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą 
ir pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

susijusios prevencinės priemonės ir 
griežtesnės priežiūros programos. 
Atsižvelgiant į tai, pagal Programą turėtų 
būti didinami Sąjungos, nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens subjektų 
pajėgumai užkirsti kelią Sąjungos masto ir 
tarpsektorinėms krizėms, joms pasirengti, 
stebėti, valdyti ir reaguoti į jas, įskaitant 
nenumatytų atvejų planavimą ir 
pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

__________________ __________________
10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 173
Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
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susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
skiepijimu ir imunizacija susijusios 
prevencinės priemonės ir griežtesnės 
priežiūros programos. Atsižvelgiant į tai, 
pagal Programą turėtų būti didinami 
Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią 
Sąjungos masto ir tarpsektorinėms krizėms, 
joms pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į 
jas, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą 
ir pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame ES finansuojamame ir jos 
koordinuojamame rezerve kaupiami 
būtiniausi medicinos reikmenys arba 
didinami reagavimo į krizes pajėgumai, 
taikomos su skiepijimu ir imunizacija 
susijusios prevencinės priemonės ir 
griežtesnės priežiūros programos. 
Atsižvelgiant į tai, pagal Programą turėtų 
būti didinami Sąjungos, nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens subjektų 
pajėgumai užkirsti kelią Sąjungos masto ir 
tarpsektorinėms krizėms, joms pasirengti, 
stebėti, valdyti ir reaguoti į jas, įskaitant 
nenumatytų atvejų planavimą ir 
pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

__________________ __________________
10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 174
Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
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Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
skiepijimu ir imunizacija susijusios 
prevencinės priemonės ir griežtesnės 
priežiūros programos. Atsižvelgiant į tai, 
pagal Programą turėtų būti didinami 
Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią 
Sąjungos masto ir tarpsektorinėms krizėms, 
joms pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į 
jas, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą 
ir pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų 
apimti strateginį ir proporcingą rezervą, 
kuriame būtų kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys, arba reagavimo į 
krizes pajėgumų didinimą, su skiepijimu ir 
imunizacija susijusias prevencines 
priemones ir griežtesnes priežiūros 
programas. Atsižvelgiant į tai, pagal 
Programą turėtų būti didinami Sąjungos, 
nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens 
subjektų pajėgumai užkirsti kelią Sąjungos 
masto ir tarpsektorinėms krizėms, joms 
pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į jas, 
įskaitant nenumatytų atvejų planavimą ir 
pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

__________________ __________________
10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 175
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
skiepijimu ir imunizacija susijusios 
prevencinės priemonės ir griežtesnės 
priežiūros programos. Atsižvelgiant į tai, 
pagal Programą turėtų būti didinami 
Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią 
Sąjungos masto ir tarpsektorinėms krizėms, 
joms pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į 
jas, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą 
ir pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
Europos strateginiame rezerve kaupiami 
būtiniausi medicinos reikmenys arba 
didinami reagavimo į krizes pajėgumai, 
taikomos su skiepijimu ir imunizacija 
susijusios prevencinės priemonės ir 
griežtesnės priežiūros programos. 
Atsižvelgiant į tai, pagal Programą turėtų 
būti didinami Sąjungos, nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens subjektų 
pajėgumai užkirsti kelią Sąjungos masto ir 
tarpsektorinėms krizėms, joms pasirengti, 
stebėti, valdyti ir reaguoti į jas, įskaitant 
nenumatytų atvejų planavimą ir 
pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

__________________ __________________
10 2013 m. spalio 22 d. Europos 
parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1082/2013/ES dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, 
p. 1).

10 2013 m. spalio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1082/2013/ES dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, 
p. 1).

Or. fr
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Pakeitimas 176
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti 
strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi 
medicinos reikmenys arba didinami 
reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su 
skiepijimu ir imunizacija susijusios 
prevencinės priemonės ir griežtesnės 
priežiūros programos. Atsižvelgiant į tai, 
pagal Programą turėtų būti didinami 
Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią 
Sąjungos masto ir tarpsektorinėms krizėms, 
joms pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į 
jas, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą 
ir pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

(10) atsižvelgiant į tai, kad 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra 
didelės, pagal Programą turėtų būti 
remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens 
visuomenės sveikatos priemonės, skirtos 
įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. 
Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus 
pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti 
ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kurių imamasi 
pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus 
mechanizmus ir struktūras, ir kitus 
susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus 
mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų 
apimti strateginį ES rezervą, kuriame 
būtų kaupiami būtiniausi medicinos 
reikmenys, arba reagavimo į krizes 
pajėgumų didinimą, su skiepijimu ir 
imunizacija susijusias prevencines 
priemones ir griežtesnes priežiūros 
programas. Atsižvelgiant į tai, pagal 
Programą turėtų būti didinami Sąjungos, 
nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens 
subjektų pajėgumai užkirsti kelią Sąjungos 
masto ir tarpsektorinėms krizėms, joms 
pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į jas, 
įskaitant nenumatytų atvejų planavimą ir 
pasirengimo veiklą, laikantis bendros 
sveikatos koncepcijos. Programa turėtų 
padėti sukurti integruotą kompleksinę 
pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią 
visais sveikatos krizės etapais – 
prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;

__________________ __________________
10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 

10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento 
ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES 
dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
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grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 
2013 11 5, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 177
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) per COVID-19 krizę išryškėjo 
daug problemų užtikrinant vaistų, 
medicinos priemonių ir asmeninių 
apsaugos priemonių, kurių reikia 
Sąjungoje pandemijų metu, tiekimą. 
Sveikatos krizės ir pandemijos, taip pat 
pasikartojančio stygiaus laikotarpiais 
pagal Programą turėtų būti teikiama 
pirmenybė veiksmams, kuriais skatinama 
atitinkamų produktų gamyba, pirkimas ir 
valdymas, užtikrinant papildomumą su 
kitomis Sąjungos priemonėmis;

Or. fr

Pakeitimas 178
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekdami kovoti su rimtomis 
grėsmėmis Europos piliečių sveikatai, 
turime nustatyti užkrečiamųjų ligų 
reglamentavimą. Užkrečiamosios ligos 
laisvai plinta visoje ES. Siekiant spręsti 
problemas sudėtingesniame ir 
globalizuotame pasaulyje reikia bendro 
reguliavimo, kad būtų galima įveikti per 
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sieną plintančias ligas ir kovoti su jomis 
ES lygmeniu. Pavienės valstybės narės 
negali vienos susidoroti su šiais 
visuotiniais iššūkiais;

Or. en

Pakeitimas 179
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) atsižvelgiant į COVID-19 krizės 
poveikį galimybei naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis, kurios gali nebūti 
tiesiogiai susijusios su COVID-19 
infekcijų gydymu, tačiau išlieka 
pagrindinėmis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, įskaitant lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos priežiūros 
paslaugas, pagal Programą turėtų būti 
visapusiškai reaguojama į sveikatos krizes 
ir remiami veiksmai, kuriais siekiama 
užtikrinti prieigą prie visų pagrindinių 
sveikatos priežiūros paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 180
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi kilus sveikatos krizei 
neatidėliotinas sveikatos technologijų 
vertinimas ir klinikiniai tyrimai gali padėti 
greitai imtis medicininių reagavimo 
priemonių, pagal Programą turėtų būti 
teikiama parama tokiems veiksmams 

(11) kilus sveikatos krizei klinikiniai 
tyrimai ir neatidėliotinas sveikatos 
technologijų vertinimas gali padėti greitai 
parengti medicinines reagavimo 
priemones, jas nustatyti ir užtikrinti jų 
prieinamumą. 2018 m. sausio mėn. 
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vykdyti. Komisija priėmė pasiūlymą dėl 
sveikatos technologijų vertinimo11, kuriuo 
remiamas bendradarbiavimas sveikatos 
technologijų vertinimo srityje Sąjungos 
lygmeniu;

Komisija pateikė pasiūlymą dėl 
reglamento, kuriuo remiamas Sąjungos 
lygmens bendradarbiavimas sveikatos 
technologijų vertinimo srityje. Europos 
Parlamentas jau pateikė savo poziciją, 
kurioje išreiškiama didelė parama 
pasiūlymui, dėl kurio laukiama Europos 
Vadovų Tarybos pozicijos ir pritarimo. 
Valstybės narės savanoriškai 
bendradarbiauja jau daugiau kaip 20 
metų. Komisijos pasiūlymu siekiama, kad 
šis koordinavimas visapusiškai veiktų ir 
būtų tvarus finansuojant iš ES biudžeto. 
Pasiūlyme numatyta įsteigti nuolatinį 
sekretoriatą (dar vadinamą Koordinavimo 
grupe), kuris padėtų valstybėms narėms 
bendradarbiauti laiku nustatant ir 
vertinant atitinkamas sveikatos 
technologijas, kad būtų užtikrintas 
būtinas valstybėms narėms teiktinos 
medicininės ir mokslinės informacijos 
skaidrumas ir nuoseklumas, tinkamai 
įtraukiant ekspertus ir pacientus. Pagal 
Programą turėtų būti teikiama parama 
tokiems veiksmams vykdyti, be kita ko, 
įsteigiant mokslinį komitetą, kuris 
konsultuotų valstybių narių Sveikatos 
technologijų vertinimo koordinavimo 
grupę technologijų, kurioms bendras 
vertinimas turėtų būti naudingiausias, 
klausimais. Medicininiai ir moksliniai 
įrodymai turi būti viršesni už bet kokių 
nacionalinių administracijų politinius ar 
pramoninius interesus;

__________________ __________________
11 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl sveikatos 
technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies 
keičiama Direktyva 2011/24/ES, 
COM(2018) 51 final, 2018 01 31.

11 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl sveikatos 
technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies 
keičiama Direktyva 2011/24/ES, 
COM(2018) 51 final, 2018 01 31.

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos technologijų vertinimo svarba Europos integruotai sveikatos priežiūros sistemai 
įpareigoja mus priminti Parlamento patvirtinto ir Taryboje blokuoto Komisijos pasiūlymo 
svarbą. Šiame pakeitime primenamos minėto pasiūlymo nuostatos ir sąlygos, įskaitant 
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skaidrumą, įrodymais grindžiamą mediciną ir pacientų dalyvavimą, ir raginama teikti 
paramą pagal šią programą.

Pakeitimas 181
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi kilus sveikatos krizei 
neatidėliotinas sveikatos technologijų 
vertinimas ir klinikiniai tyrimai gali padėti 
greitai imtis medicininių reagavimo 
priemonių, pagal Programą turėtų būti 
teikiama parama tokiems veiksmams 
vykdyti. Komisija priėmė pasiūlymą dėl 
sveikatos technologijų vertinimo11, kuriuo 
remiamas bendradarbiavimas sveikatos 
technologijų vertinimo srityje Sąjungos 
lygmeniu;

(11) visuomenės sveikatos krizės 
aplinkybėmis sveikatos technologijų 
vertinimas ir klinikiniai tyrimai gali padėti 
greitai imtis medicininių reagavimo 
priemonių ir pagal Programą turėtų būti 
teikiama parama tokiems veiksmams 
vykdyti. Komisija priėmė pasiūlymą dėl 
sveikatos technologijų vertinimo 
(angl. HTA)11, kuriuo remiamas 
bendradarbiavimas sveikatos technologijų 
vertinimo srityje Sąjungos lygmeniu. Vis 
dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad Taryboje 
pasiekta nedidelės pažangos dėl 
pasiūlymo, nes kai kurios valstybės narės 
ginčijo jo suderinamumą su subsidiarumo 
principu ir prieštaravo privalomam 
bendrų sveikatos technologijų vertinimo 
ataskaitų naudojimui;

__________________ __________________
11 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl sveikatos 
technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies 
keičiama Direktyva 2011/24/ES, 
COM(2018) 51 final, 2018 01 31.

11 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl sveikatos 
technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies 
keičiama Direktyva 2011/24/ES, 
COM(2018) 51 final, 2018 01 31.

Or. en

Pakeitimas 182
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi kilus sveikatos krizei 
neatidėliotinas sveikatos technologijų 
vertinimas ir klinikiniai tyrimai gali padėti 
greitai imtis medicininių reagavimo 
priemonių, pagal Programą turėtų būti 
teikiama parama tokiems veiksmams 
vykdyti. Komisija priėmė pasiūlymą dėl 
sveikatos technologijų vertinimo11, kuriuo 
remiamas bendradarbiavimas sveikatos 
technologijų vertinimo srityje Sąjungos 
lygmeniu;

(11) kadangi kilus sveikatos krizei 
neatidėliotinas sveikatos technologijų 
vertinimas ir klinikiniai tyrimai gali padėti 
greitai imtis medicininių reagavimo 
priemonių, pagal Programą turėtų būti 
teikiama parama tokiems veiksmams 
vykdyti. Komisija priėmė pasiūlymą dėl 
sveikatos technologijų vertinimo 
(angl. HTA)11, kuriuo remiamas 
bendradarbiavimas sveikatos technologijų 
vertinimo srityje Sąjungos lygmeniu. 
2019 m. vasario 14 d. Europos 
Parlamentas per pirmąjį svarstymą taip 
pat priėmė teisėkūros rezoliuciją;

__________________ __________________
11 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl sveikatos 
technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies 
keičiama Direktyva 2011/24/ES, 
COM(2018) 51 final, 2018 01 31.

11 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl sveikatos 
technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies 
keičiama Direktyva 2011/24/ES, 
COM(2018) 51 final, 2018 01 31.

Or. en

Pakeitimas 183
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi kilus sveikatos krizei 
neatidėliotinas sveikatos technologijų 
vertinimas ir klinikiniai tyrimai gali padėti 
greitai imtis medicininių reagavimo 
priemonių, pagal Programą turėtų būti 
teikiama parama tokiems veiksmams 
vykdyti. Komisija priėmė pasiūlymą dėl 
sveikatos technologijų vertinimo11, kuriuo 
remiamas bendradarbiavimas sveikatos 
technologijų vertinimo srityje Sąjungos 

(11) kadangi kilus sveikatos krizei 
neatidėliotinas sveikatos technologijų 
vertinimas ir klinikiniai tyrimai gali padėti 
greitai imtis medicininių reagavimo 
priemonių, pagal Programą turėtų būti 
teikiama parama tokiems veiksmams 
vykdyti. Komisija priėmė pasiūlymą dėl 
sveikatos technologijų vertinimo 
(angl. HTA)11, kuriuo remiamas 
bendradarbiavimas sveikatos technologijų 
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lygmeniu; vertinimo srityje Sąjungos lygmeniu. 
Taryba turėtų priimti bendrąją poziciją ir 
pradėti derybas su Parlamentu dėl šio 
pasiūlymo;

__________________ __________________
11 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl sveikatos 
technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies 
keičiama Direktyva 2011/24/ES, 
COM(2018) 51 final, 2018 01 31.

11 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl sveikatos 
technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies 
keičiama Direktyva 2011/24/ES, 
COM(2018) 51 final, 2018 01 31.

Or. en

Pakeitimas 184
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

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 asmenis, sergančius 
psichikos ligomis, gyvenančius su 
užkrečiamosiomis arba 
neužkrečiamosiomis ir lėtinėmis ligomis 
arba labiausiai dėl jų kenčiančius, pagal 
Programą taip pat turėtų būti skatinama 
imtis veiksmų, kuriais būtų švelninamas 
sveikatos krizės šalutinis poveikis tokioms 
pažeidžiamoms grupėms priklausantiems 
asmenims, be kita ko, gerinant sveikatos 
raštingumą bei remiant pacientų gynimo 
grupes. Siekiant užtikrinti, kad 
būtiniausios sveikatos priežiūros, įskaitant 
profilaktiką, paslaugos ir toliau atitiktų 
aukštus standartus, pagal Programą 
turėtų būti skatinamas – pirmiausia krizės 
ir pandemijos metu – perėjimas prie 
prieinamos ir įperkamos telemedicinos, 
vaistų vartojimas namuose bei, kai 
įmanoma ir tinkama, profilaktinės ir 
asmeninės priežiūros planų 
įgyvendinimas, sykiu pasirūpinant, kad 
sveikatos priežiūros ir profilaktikos 
paslaugos būtų prieinamos lėtinėmis 
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ligomis sergantiems ir rizikos grupėms 
priklausantiems pacientams. Pagal 
Programą taip pat turėtų būti 
užtikrinama, kad perėjimas būtų pagrįstas 
įrodymais ir geriausios praktikos 
vertinimu bei tinkamomis informavimo ir 
sveikatos raštingumo sistemomis, 
infrastruktūromis ir atidžiu planavimu, 
atsižvelgiant į tokius klausimus, kaip 
skaitmeninių sprendimų prieinamumas 
atokiose vietovėse arba konkrečioms 
gyventojų grupėms;

Or. en

Pakeitimas 185
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

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, 
neužkrečiamosiomis 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. 
Siekiant užtikrinti, kad būtiniausios 
sveikatos priežiūros paslaugos ir toliau 
atitiktų aukštus standartus, pagal 
Programą turėtų būti skatinamas – 
pirmiausia krizės ir pandemijos metu – 
perėjimas prie telemedicinos, vaistų 
vartojimas namuose bei, kai įmanoma ir 
tinkama, profilaktinės ir asmeninės 
priežiūros planų įgyvendinimas, sykiu 
pasirūpinant, kad sveikatos priežiūros 
paslaugos būtų prieinamos lėtinėmis 
ligomis sergantiems pacientams. Pagal 
Programą taip pat turėtų būti 
užtikrinama, kad perėjimas būtų pagrįstas 
įrodymais ir geriausios praktikos 
vertinimu bei tinkamomis informavimo ir 
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sveikatos raštingumo sistemomis, 
infrastruktūromis ir atidžiu planavimu, 
atsižvelgiant į tokius klausimus, kaip 
skaitmeninių sprendimų prieinamumas 
atokiose vietovėse arba konkrečioms 
gyventojų grupėms;

Or. en

Pagrindimas

COVID-19 krizė eilinį sykį atskleidė esamas mūsų sveikatos sistemų spragas ir trūkumus bei 
privertė imtis – bent kai kuriais atvejais – inovatyvių sprendimų geresnei pacientų priežiūrai 
užtikrinti. Tačiau dabar bus nepaprastai svarbu dėmesį sutelkti į sistemingesnį mūsų sveikatos 
sistemų stiprinimą, atsižvelgiant į geriausios skaitmeninės ir organizacinės praktikos, kuri 
buvo taikoma krizės metu, įvertinimą, įrodymais pagrįstą požiūrį bei atidesnį platesnių 
sisteminių problemų svarstymą.

Pakeitimas 186
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

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, pvz., be kita ko, vyresnio amžiaus 
asmenis, vaikus, romus, migrantus ir 
socioekonominiu požiūriu nesaugioje 
padėtyje esančius asmenis, įskaitant 
asmenis, sergančius tokiomis 
neužkrečiamosiomis ligomis, kaip, be kita 
ko, širdies ir kraujagyslių ligos, vėžys, 
kvėpavimo takų ligos, cukrinis diabetas 
bei psichikos ligos, pagal Programą taip 
pat turėtų būti skatinama imtis veiksmų, 
kuriais būtų švelninamas sveikatos krizės 
šalutinis poveikis tokioms pažeidžiamoms 
grupėms priklausantiems asmenims. Krizė 
atskleidė, kad e. sveikatos ir telemedicinos 
srityse esama erdvės veiksmingiau plėsti ir 
gerinti sveikatos priežiūros paslaugas bei 
sveikatos apsaugą. Pagal Programą turėtų 
būti ugdomi pacientų ir sveikatos 
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specialistų e. įgūdžiai, tobulinamos 
e. sveikatos infrastruktūros ir paslaugos, 
kad pacientai įgytų daugiau 
kompetencijos kontroliuoti savo sveikatos 
būklę ir ligos gydymą, palengvėtų 
sveikatos priežiūros įstaigoms tenkanti 
našta ir padidėtų jų veiksmingumas bei 
pajėgumas užtikrinti paklausą;

Or. en

Pakeitimas 187
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

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 nepalankioje 
socioekonominėje padėtyje esančius 
asmenis, moteris, seksualinio smurto ir 
smurto dėl lyties aukas, LGBTI asmenis, 
etninėms mažumoms priklausančius 
asmenis, romus, migrantus, su negalia 
gyvenančius asmenis, psichikos ir 
lėtinėmis ligomis sergančius asmenis bei 
kitų marginalizuotų, diskriminuojamų, 
pažeidžiamų, nepakankamai remiamų 
grupių atstovus, pagal Programą taip pat 
turėtų būti skatinama imtis veiksmų, 
kuriais būtų švelninamas sveikatos krizės 
šalutinis poveikis tokioms pažeidžiamoms 
grupėms priklausantiems asmenims. Todėl 
įgyvendinant Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais klausimus dėl 
visų sveikatą lemiančių socialinių 
veiksnių, įskaitant lytį, būtų siekiama 
spręsti vadovaujantis tarpsektoriniu 
požiūriu, ir užkirstas kelias bet kokiai 
nelygybei sveikatos srityje, įskaitant 
nelygybę dėl lyties, atsižvelgiama į 
konkrečius žmonių sveikatos poreikius, 
įskaitant moterų sveikatos poreikius, ir 
stengiamasi užtikrinti nenutrūkstamą 
prieigą prie visų sveikatos priežiūros 
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paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 188
Christian Ehler
PPE frakcijos vardu
Dan Nica
S&D frakcijos vardu
Martina Dlabajová
RENEW frakcijos vardu
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

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 ir lėtinėmis 
ligomis sergančius asmenis, pagal 
Programą taip pat turėtų būti skatinama 
imtis veiksmų, kuriais būtų sprendžiami 
sveikatos krizės šalutinio poveikio tokioms 
pažeidžiamoms grupėms priklausantiems 
asmenims ir įvairaus su lytimi susijusio 
poveikio klausimai. Siekiant užtikrinti, 
kad būtiniausios sveikatos priežiūros 
paslaugos ir toliau atitiktų aukštus 
standartus, pagal Programą turėtų būti 
skatinamas – pirmiausia krizės ir 
pandemijos metu – perėjimas prie 
telemedicinos, atsižvelgiant į skirtingo 
lygio skaitmeninį raštingumą, vaistų 
vartojimas namuose, sąveikos su 
programa „Europos horizontas“ ir 
atitinkamomis jos misijomis bei 
partnerystėmis pagrindu remiami 
inovatyvūs skaitmeniniai sveikatos ir 
priežiūros sprendimai ir, kai įmanoma ir 
tinkama, profilaktinės ir asmeninės 
priežiūros planų įgyvendinimas, sykiu 
pasirūpinant, kad sveikatos priežiūros 
paslaugos būtų prieinamos lėtinėmis 
ligomis sergantiems pacientams;
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Or. en

Pakeitimas 189
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

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, 
neužkrečiamosiomis 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. 
Siekiant užtikrinti, kad būtiniausios 
sveikatos priežiūros paslaugos ir toliau 
atitiktų aukštus standartus, pagal 
Programą turėtų būti skatinamas, visų 
pirma krizių ir pandemijų metu, perėjimas 
prie telemedicinos, vaistų vartojimas 
namuose ir, kai įmanoma ir tinkama, 
prevencinių ir asmeninės priežiūros planų 
įgyvendinimas, kartu užtikrinant, kad 
sveikatos priežiūros paslaugos būtų 
prieinamos lėtinėmis ligomis sergantiems 
pacientams, atsižvelgiant į atitinkamą 
valstybių narių skaitmeninimo lygį ir 
prieigos prie skaitmeninių sprendimų 
atokiose vietovėse arba tam tikrose 
gyventojų grupėse problemas;

Or. it

Pakeitimas 190
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

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 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. Siekiant užtikrinti, kad 
būtiniausios sveikatos priežiūros 
paslaugos ir toliau atitiktų aukštus 
standartus, pagal Programą turėtų būti 
skatinamas – pirmiausia krizės ir 
pandemijos metu – perėjimas prie 
prieinamos ir įperkamos telemedicinos, 
vaistų vartojimas namuose bei, kai 
įmanoma ir tinkama, profilaktinės ir 
asmeninės priežiūros planų 
įgyvendinimas, sykiu pasirūpinant, kad 
sveikatos priežiūros ir profilaktikos 
paslaugos būtų prieinamos lėtinėmis 
ligomis sergantiems ir rizikos grupėms 
priklausantiems pacientams;

Or. en

Pakeitimas 191
Chrysoula Zacharopoulou, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Karen Melchior, Sophia in 't Veld, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Susana Solís 
Pérez, Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

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 
gyventojus, įskaitant vaikus, vyresnio 
amžiaus ir nepalankioje 
socioekonominėje padėtyje esančius 
asmenis, moteris, LGBTI asmenis, 
etninėms mažumoms priklausančius, 
fizinę ar psichikos negalią turinčius ir 
lėtinėmis ligomis sergančius asmenis, 
pagal Programą taip pat turėtų būti 
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skatinama imtis veiksmų, kuriais būtų 
švelninamas sveikatos krizės šalutinis 
poveikis tokioms pažeidžiamoms grupėms 
priklausantiems asmenims, atsižvelgiant į 
konkrečius jų sveikatos poreikius;

Or. en

Pakeitimas 192
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

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 ir tokiomis 
lėtinėmis ligomis, kaip nutukimas, vėžys, 
cukrinis diabetas, širdies ir kraujagyslių 
ligos bei neurologiniai sutrikimai, 
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 193
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Susana Solís Pérez, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

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 

(12) siekiant apsaugoti pažeidžiamus 
gyventojus, įskaitant vaikus, vyresnio 
amžiaus asmenis, besilaukiančias moteris, 
dėl negalios kenčiančius asmenis ir 
lėtinėmis ligomis sergančius pacientus, 
pagal Programą taip pat turėtų būti 
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pažeidžiamoms grupėms priklausantiems 
asmenims;

skatinama imtis veiksmų, kuriais būtų 
švelninamas sveikatos krizės ir medicinos 
reikmenų trūkumo šalutinis poveikis 
tokioms pažeidžiamoms grupėms 
priklausantiems asmenims;

Or. en

Pakeitimas 194
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) vadovaujantis SESV 8 straipsniu, 
Sąjungai iškeltas uždavinys visais savo 
veiksmais siekti pašalinti moterų ir vyrų 
nelygybės apraiškas bei diegti jų lygybę. 
Lyčių aspekto integravimo principas 
turėtų būti taikomas įgyvendinant visus 
pagal šią Programą numatytus veiksmus, 
o ši Programa turėtų padėti siekti bendrų 
2003 m. birželio 22 d. Tarybos išvadose 
dėl moterų sveikatos išdėstytų tikslų. 
Vadovaujantis ja turėtų būti remiami 
veiksmai, kuriais būtų skatinamas lyčių 
aspekto integravimas į sveikatos priežiūrą, 
sprendžiamas klausimas dėl konkrečių 
moterų sveikatos poreikių, kadangi kai 
kurios sveikatos problemos, įskaitant 
seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties bei 
tam tikrus lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos aspektus, veikia išimtinai 
moteris arba daro joms neproporcingą 
poveikį, keliamas klausimas dėl lyčių 
aspektų sveikatos srityje, įskaitant lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises, kurias 
užtikrinti įsipareigota lyčių lygybės 
strategijoje, siekiama mažinti lyčių 
nelygybę sveikatos srityje pripažįstant, kad 
lytis yra esminis sveikatą lemiantis 
veiksnys, renkami suskirstyti su 
konkrečiomis lytimis susiję duomenys 
apie moterų sveikatos būklę, siekiant 
įvertinti, kokie moterų medicininiai 
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poreikiai yra neužtikrinami, ir pateikti 
lyčiai atžvalgią informaciją apie sveikatą, 
švietimą ir paramą, prevencijos priemones 
bei gydymą;

Or. en

Pakeitimas 195
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) teisė į fizinę ir psichikos sveikatą 
yra pagrindinė žmogaus teisė. Kiekvienas 
žmogus turi teisę gauti šiuolaikiškas ir 
visapusiškas sveikatos priežiūros 
paslaugas nepatirdamas diskriminacijos. 
Pagal programą „ES – sveikatos labui“ 
visuotinė sveikatos apsauga turėtų būti 
užtikrinama vadovaujantis tarptautiniais 
įsipareigojimais, prisiimtais DVT 
pagrindu, ir PSO politika bei rūpinamasi, 
kad reikiamomis sveikatos paslaugomis 
nepatirdami finansinių sunkumų galėtų 
naudotis visi. Kad būtų išsaugota 
pasaulinė lyderystė sveikatos srityje ir 
visoje Sąjungoje užtikrinama aukštus 
standartus atitinkanti sveikatos priežiūra, 
Komisija turėtų pasiūlyti direktyvą dėl 
minimalių kokybiškos sveikatos priežiūros 
standartų, įskaitant kriterijus, kuriais 
vadovaudamosi valstybės narės turėtų 
teikti informaciją apie, pvz., ligoninių 
lovų skaičių vienam gyventojui, 
intensyviosios terapijos pajėgumus, 
gydytojų ir slaugytojų skaičių vienam 
gyventojui, išlaidų sveikatai dydį bei 
sveikatos priežiūros visiems – taip pat ir 
pažeidžiamiems asmenims – prieinamumą 
ir kainą. Taip būtų gerinamas pacientų 
saugumas ir sudaromos geresnės 
sveikatos priežiūros sąlygos pacientams ir 
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specialistams;

Or. en

Pakeitimas 196
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) demografiniai pokyčiai ir 
technologijų inovacijos yra vieni 
didžiausių iššūkių, su kuriais susiduria 
mūsų sveikatos sistemos. Visuomenės 
senėjimas didžiąja dalimi yra mūsų 
sveikatos sistemų sėkmės rezultatas, sykiu 
verčiantis jas imtis struktūrinės 
pertvarkos: sveikatos priežiūros modelį, 
pagal kurį didžiausias dėmesys buvo 
skiriamas sunkioms ligų formoms, turi 
keisti sveikatos priežiūros modelis, pagal 
kurį didesnis dėmesys būtų skiriamas 
lėtinėms ligoms. Svarbu, kad valstybės 
narės talkintų viena kitai šiame sveikatos 
priežiūros modelio pertvarkos procese, 
todėl būtina stiprinti geros praktikos 
mainų mechanizmus. Programa „ES – 
sveikatos labui“ turėtų atlikti svarbų 
vaidmenį vadovaujant šiems mainams;

Or. en

Pakeitimas 197
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) pastebėtos sąsajos tarp sveikatos ir 
(arba) ekonomikos krizių ir nerimą 
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keliančio depresijos tendencijų 
padidėjimo dėl sumažėjusių 
disponuojamų pajamų, netikrumo dėl 
ateities ir augančio nedarbo. Todėl pagal 
Programą turėtų būti remiami 
nacionaliniai veiksmai, kuriais psichikos 
sveikatos aspektas būtų integruotas į visas 
politikos sritis ir psichikos sveikata būtų 
skatinama visose srityse, įskaitant 
švietimo ir darbo sritis, taip pat turėtų būti 
remiami prevenciniai kovos su depresija ir 
savižudybe veiksmai;

Or. it

Pakeitimas 198
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

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. Todėl pagal 
Programą turėtų būti remiami veiksmai, 
kuriais būtų skatinama su krize susijusių 
produktų gamyba, viešieji pirkimai, 
valdymas ir platinimas, užtikrinant, kad šie 
veiksmai papildytų kitas Sąjungos 
priemones. Pagal Programą turėtų būti 
remiamas konkrečių bendrų veiksmų, 
kuriais būtų siekiama užkirsti kelią 
medicinos atsargų trūkumui, sukūrimas, 
kad valstybės narės galėtų keistis gera 
praktika ir parengti bendras prevencijos 
priemones. Be to, Komisija, 
vadovaudamasi savo vaistų strategija, 
turėtų pristatyti konkrečią strategiją 
vaistų ir medicinos reikmenų stygiui 
Europoje valdyti;
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Or. en

Pakeitimas 199
Christian Ehler
PPE frakcijos vardu
Dan Nica
S&D frakcijos vardu
Martina Dlabajová
RENEW frakcijos vardu
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu
Marisa Matias
GUE/NGL frakcijos vardu
Cristian-Silviu Buşoi

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, įskaitant ES priklausomybę nuo 
trečiųjų šalių, užtikrinti cheminių žaliavų 
ir pradinių medžiagų, veikliųjų vaistinių 
medžiagų, vaistų, medicinos priemonių ir 
asmeninių apsaugos priemonių, kurių 
reikia Sąjungoje pandemijų metu, tiekimą. 
Todėl pagal Programą turėtų būti remiami 
veiksmai, kuriais būtų didinamas vaistų 
tiekimo ES saugumas ir mažinama 
priklausomybė nuo trečiųjų šalių, 
skatinant įvairinti tiekimo grandines ir su 
krize susijusių produktų gamybą ES, 
bendrus viešuosius pirkimus ir valdymą, 
bei užtikrinant, kad šie veiksmai papildytų 
kitas Sąjungos priemones;

Or. en

Pakeitimas 200
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis



PE653.822v01-00 72/283 AM\1207705LT.docx

LT

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 
mūsų priklausomybė nuo vaistų, 
medicinos priemonių ir asmeninių 
apsaugos priemonių, kurių reikia Sąjungoje 
pandemijų metu, tiekimo iš trečiųjų šalių. 
Todėl pagal Programą turėtų būti suteikta 
galimybė Komisijai ir valstybėms narėms 
imtis visų būtinų priemonių, užtikrinančių 
Europos nepriklausomybę sveikatos 
srityje, remiant veiksmus, kuriais 
skatinama su krize susijusių produktų 
gamyba, viešieji pirkimai ir valdymas, 
užtikrinant, kad šie veiksmai papildytų 
kitas Sąjungos priemones;

Or. fr

Pakeitimas 201
Sirpa Pietikäinen

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, veikliųjų vaistinių medžiagų ir 
asmeninių apsaugos priemonių, kurių 
reikia Sąjungoje pandemijų metu, tiekimą. 
Todėl pagal Programą turėtų būti remiami 
veiksmai, kuriais būtų skatinama su krize 
susijusių produktų gamyba, viešieji 
pirkimai ir valdymas, užtikrinant, kad šie 
veiksmai papildytų kitas Sąjungos 
priemones. Siekiant išvengti vaistų 
platinimo sutrikimų ir pasiūlos trūkumo, 
Europos Sąjungoje turėtų būti 
užtikrinami vaistų gamybos pajėgumai, 
kuriuos būtų galima modernizuoti ir 
plėsti;

Or. en
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Pakeitimas 202
Joanna Kopcińska

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) COVID-19 krizė atskleidė daug 
sunkumų užtikrinti vaistų, medicinos 
priemonių ir asmeninių apsaugos 
priemonių, kurių reikia Sąjungoje 
pandemijų metu, tiekimą ir ypač išryškino 
jos priklausomybę nuo trečiųjų šalių 
tokiais aspektais, kaip gamybos pajėgumai 
ir veikliųjų vaistinių medžiagų bei 
pradinių medžiagų tiekimas. Todėl pagal 
Programą turėtų būti remiami veiksmai, 
kuriais būtų skatinama su krize susijusių 
produktų gamyba, viešieji pirkimai ir 
valdymas, užtikrinant, kad šie veiksmai 
papildytų kitas Sąjungos priemones;

Or. en

Pakeitimas 203
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

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. Todėl pagal 
Programą turėtų būti remiami veiksmai, 
kuriais būtų skatinama medicinos 
reikmenų ir su priežiūra susijusių 
produktų gamyba, viešieji pirkimai ir 
valdymas, kad būtų švelninama trūkumo 
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rizika, ypač kylant sveikatos krizėms, 
užtikrinant, kad šie veiksmai papildytų 
kitas Sąjungos priemones;

Or. en

Pakeitimas 204
Mairead McGuinness

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. Todėl pagal 
Programą turėtų būti remiami veiksmai, 
kuriais būtų skatinama su krize susijusių 
produktų gamyba, viešieji pirkimai, 
valdymas, prieinamumas ir įperkamumas, 
užtikrinant, kad šie veiksmai papildytų 
kitas Sąjungos priemones;

Or. en

Pakeitimas 205
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

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 

(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 
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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;

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. 
Lyginamoji analizė, bendradarbiavimas ir 
geriausios praktikos mainai lygiai taip pat 
turėtų būti skatinami ir nekriziniais 
laikotarpiais;

Or. en

Pakeitimas 206
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

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 platinti ar paskirstyti krizės metu 
reikalingas prekes ir paslaugas, kurie būtų 
ypač naudingi tarpvalstybiniame 
kontekste, sukūrimą;

Or. en
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Pakeitimas 207
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

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 valstybių narių 
sveikatos sistemų sąveikumas ir 
suderinamumas stiprinamas dažniau 
imantis bendrų veiksmų lyginamosios 
analizės, bendradarbiavimo ir geriausios 
praktikos tikslais, 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;

Or. en

Pakeitimas 208
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Komisijos atliktas Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
2011/24/ES1a įvertinimas parodė, kad 
direktyvą iki galo yra įgyvendinusios ne 
visos valstybės narės. Dėl direktyvos 
taikymo kliūčių ir apribojimų, pvz., 
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nederamai apsunkinančių leidimų 
išdavimo reikalavimų arba apribojimų 
atlyginant išlaidas, varžoma piliečių, 
kurių medicininiai poreikiai kartais gali 
būti geriau užtikrinami ne savo, o kitoje 
valstybėje narėje, prieiga prie sveikatos 
priežiūros paslaugų. Be to, ne visos 
valstybės narės gali pateikti duomenis ar 
informaciją apie pacientus, vykstančius į 
užsienį, kadangi ne visada įmanoma 
palyginti skirtingose valstybėse narėse 
surinktus duomenis. Todėl pagal 
Programą turėtų būti remiamas 
visapusiškas Direktyvos 2011/24/ES 
įgyvendinimas, užtikrinant aukšto lygio 
visuomenės sveikatos apsaugą ir sykiu 
paisant laisvo asmenų judėjimo vidaus 
rinkoje principo;
__________________
1a 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl 
pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos 
priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL L 
88, 2011 4 4, p. 45).

Or. en

Pakeitimas 209
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) COVID-19 krizė parodė, jog 
nepaprastai svarbu, kad valstybės narės 
atliktų testavimą nepalankiausiomis 
sąlygomis savo nacionalinių sveikatos 
sistemų atsparumui visų krizių atvejais 
įvertinti. Šis testavimas turi būti 
atliekamas remiantis tiksliais Europos 
Komisijos nustatytais vertinimo kriterijais. 
Testavimo rezultatai gali padėti įvardyti 
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nacionalinių sveikatos sistemų trūkumus 
ir sritis, kurioms gali būti numatoma 
konkreti finansinė parama;

Or. en

Pakeitimas 210
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) nacionalinių sveikatos sistemų 
koordinavimas nepaprastai svarbus norint 
užtikrinti solidarumą Sąjungoje. Turėtų 
būti deramai planuojami bendri viešieji 
pirkimai, koordinuojamas įrangos 
perdavimas, kraujo produktų ir organų 
rezervas ir platinimas bei pacientų 
pervežimas tarpvalstybinės priežiūros 
tikslu;

Or. en

Pakeitimas 211
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14c) neskaitant padidinto biudžeto, 
turėtų būti stiprinamas Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmas ir jo priemonė 
„rescEU“, siekiant užtikrinti išties 
bendrą, suderintą ir veiksmingą ES 



AM\1207705LT.docx 79/283 PE653.822v01-00

LT

lygmens atsaką;

Or. en

Pakeitimas 212
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14d) Sąjunga turėtų turėti galimybę 
pasikliauti sveikatos specialistų 
mobilizavimu naudojantis Europos 
medicinos korpusu, sukurtu siekiant teikti 
skubią medicininę pagalbą ir ekspertines 
žinias visuomenės sveikatos srityje visoms 
valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 213
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14e) ES sveikatos agentūroms –
pirmiausia Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centrui (ECDC) ir Europos 
vaistų agentūrai (EMA) – turėtų būti 
suteikta didesnė kompetencija, skirti 
didesni ištekliai ir daugiau personalo, kad 
jos galėtų geriau ir greičiau veiksmingai 
atlikti savo pareigas ES piliečių labui. 
Kad būtų pasirengta bet kokiai krizei, 
Komisija turėtų įvertinti ir kitų ES 
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sveikatos agentūrų, pvz., Europos maisto 
saugos tarnybos (EFSA), Europos 
cheminių medžiagų agentūros (ECHA) 
bei Europos darbuotojų saugos ir 
sveikatos agentūros (EU-OSHA), 
poreikius. Komisija turėtų užtikrinti 
didesnį ES agentūrų veiklos savitarpio 
koordinavimą;

Or. en

Pakeitimas 214
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14f) pagal Programą turėtų būti 
remiama ECDC įgaliojimų peržiūra, 
siekiant išplėsti agentūros kompetenciją ir 
į ją įtraukti lėtines ligas, parengti 
privalomas gaires valstybėms narėms ir 
sudaryti sąlygas koordinuoti 
laboratorinius tyrimus kilus sveikatos 
krizei;

Or. en

Pakeitimas 215
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 g konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14g) pagal Programą taip pat turėtų 
būti remiama EMA įgaliojimų peržiūra, 
siekiant išplėsti jos kompetenciją 
klinikinių tyrimų koordinavimo ir vaistų 
trūkumo valdymo srityse. Taip ateityje 
EMA galėtų atremti visus iššūkius, pvz., 
susijusius su stebėsena ir atsaku 
susidūrus su trūkumu, veiklą 
koordinuodama su valstybėmis narėmis. 
Ilgainiui EMA turėtų būti pajėgi išduoti 
sąlyginius prekybos leidimus, gavusi 
gamintojo tiekimo ir prieinamumo 
garantiją. Padidinus EMA darbuotojų 
skaičių, agentūra turėtų būti pajėgi atlikti 
trečiosiose šalyse esančių gamybos vietų 
patikrą;

Or. en

Pakeitimas 216
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 h konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14h) kad paskatintų ES bendrų viešųjų 
pirkimų procedūras, Komisija galėtų 
priimti specialų teisės aktą, pagal kurį 
būtų skatinamas jų taikymas vakcinoms ir 
gydymo priemonėms įsigyti, užtikrinamas 
proceso veiksmingumas ir skaidrumas bei 
lygiavertė prieiga prie vaistų, medicinos ir 
apsaugos priemonių bei kitų reikiamų 
sveikatos reikmenų. Dalis medicinos 
reikmenų, įsigytų pagal bendrą ES 
viešųjų pirkimų procedūrą, galėtų būti 
įtraukta į ES rezervą nenumatytiems 
medicinos reikmenų trūkumo atvejams;

Or. en
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Pakeitimas 217
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 i konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14i) sukūrus visuomenei skirtą 
komunikacijos portalą, Sąjunga galėtų 
dalintis patvirtinta informacija, siųsti 
perspėjimus ES piliečiams ir kovoti su 
dezinformacija. Jis galėtų apimti 
įvairiausią informaciją, prevencijos 
kampanijas ir jaunimo švietimo 
programas. Bendradarbiaujant su ECDC, 
šis portalas galėtų būti naudojamas ir 
tvirtai imunizacijai ES lygmeniu 
propaguoti;

Or. en

Pakeitimas 218
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 j konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14j) skaitmeninė mainų platforma, 
pvz., COVID-19 duomenų portalas, galėtų 
padėti keistis epidemiologiniais 
duomenimis, moksliškai pagrįstomis 
praktinėmis rekomendacijomis sveikatos 
specialistams ir ligoninėms bei 
informacija apie konkrečią padėtį, 
susijusią su pajėgumų, kuriuos galima 
mobilizuoti, ir medicinos reikmenų 
atsargomis;
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Or. en

Pakeitimas 219
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) COVID-19 krizės metu įgyta 
patirtis parodė, kad apskritai reikia remti 
struktūrinę sveikatos sistemų pertvarką ir 
sistemines reformas visoje Sąjungoje, kad 
jos būtų veiksmingesnės, prieinamesnės ir 
atsparesnės. Atsižvelgiant į tokią pertvarką 
ir reformas, pagal šią Programą ir 
Skaitmeninės Europos programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais skatinama 
skaitmeninė sveikatos paslaugų pertvarka 
ir didesnis jų sąveikumas, prisidedama prie 
sveikatos sistemų pajėgumų didinimo 
siekiant skatinti ligų prevenciją ir 
sveikatinimą, pasiūlyti naujus priežiūros 
modelius ir teikti integruotas paslaugas, 
pradedant bendruomeninės priežiūros ir 
pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis 
ir baigiant labai specializuotomis į žmonių 
poreikius orientuotomis paslaugomis, ir 
užtikrinama, kad visuomenės sveikatos 
sektoriaus darbuotojai turėtų tinkamų 
įgūdžių, įskaitant skaitmeninius įgūdžius. 
Sukūrus Europos sveikatos duomenų 
erdvę, sveikatos priežiūros sistemoms, 
mokslininkams ir valdžios institucijoms 
būtų sudarytos galimybės padidinti 
sveikatos priežiūros prieinamumą ir 
kokybę. Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į 
profilaktinę sveikatos priežiūrą ir 
medicininį gydymą, įtvirtintą Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
35 straipsnyje, ir į bendras Europos 
Sąjungos sveikatos sistemų vertybes ir 
principus, išdėstytus 2006 m. birželio 2 d. 
Tarybos išvadose12, pagal Programą turėtų 

(15) COVID-19 krizės metu įgyta 
patirtis parodė, kad apskritai reikia remti 
struktūrinę sveikatos sistemų pertvarką ir 
sistemines reformas visoje Sąjungoje, kad 
jos būtų veiksmingesnės, prieinamesnės, 
tvaresnės ir atsparesnės. Atsižvelgiant į 
tokią pertvarką ir reformas, pagal šią 
Programą ir Skaitmeninės Europos 
programą turėtų būti remiami veiksmai, 
kuriais būtų skatinama skaitmeninė 
sveikatos paslaugų pertvarka ir didesnis jų 
sąveikumas, prisidedama prie sveikatos 
sistemų pajėgumų didinimo siekiant 
skatinti (ankstyvąją, pirminę, antrinę, 
tretinę ir ketvirtinę) ligų prevenciją ir 
sveikatinimą, pasiūlyti naujus rezultatais 
grindžiamus priežiūros modelius ir teikti 
integruotas paslaugas, pradedant 
bendruomeninės priežiūros ir pirminės 
sveikatos priežiūros paslaugomis ir 
baigiant labai specializuotomis į žmonių 
poreikius orientuotomis paslaugomis, 
stiprinant piliečių sveikatos raštingumo ir 
skaitmeninio raštingumo sveikatos srityje 
lygį, bei užtikrinama, kad visuomenės 
sveikatos sektoriaus darbuotojai turėtų 
tinkamų įgūdžių, įskaitant skaitmeninius 
įgūdžius, kurie būtų reguliariai 
atnaujinami atsižvelgiant į mokslo ir 
technologijų pažangą, kaip numatyta 
Direktyvoje 2005/36 dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo. Ši Europos 
sveikatos programos ir Skaitmeninės 
programos sąveika turėtų būti naudinga 
įgyvendinant ir plečiant e. sveikatą, kaip 
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būti remiami veiksmai, kuriais 
užtikrinamas sveikatos priežiūros 
visuotinumas ir įtraukumas, kai niekam 
nekliudoma naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, ir veiksmai, kuriais 
užtikrinama, kad būtų tinkamai gerbiamos 
pacientų teisės, įskaitant teises į jų 
duomenų privatumą;

telemediciną, ribojant bereikalingas 
keliones ir atvejų, kai sveikatos priežiūros 
poreikiai neužtikrinami, skaičių. Sukūrus 
Europos sveikatos duomenų erdvę ir 
Europos elektroninės sveikatos registrą, 
sveikatos priežiūros sistemoms, 
mokslininkams ir valdžios institucijoms 
būtų sudarytos galimybės padidinti 
sveikatos priežiūros pasiekiamumą, 
įperkamumą, prieinamumą ir kokybę, 
užtikrinant, kad pacientams ir sveikatos 
personalui būtų prieinama daugiau 
duomenų, bei taip gerinant sveikatos 
priežiūros kokybę ir galimybę pacientams 
naudotis judėjimo Sąjungoje laisve. . 
Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į 
profilaktinę sveikatos priežiūrą ir 
medicininį gydymą, įtvirtintą Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
35 straipsnyje, ir į bendras Europos 
Sąjungos sveikatos sistemų vertybes ir 
principus, išdėstytus 2006 m. birželio 2 d. 
Tarybos išvadose12, pagal Programą turėtų 
būti remiami veiksmai, kuriais 
užtikrinamas sveikatos priežiūros 
visuotinumas ir įtraukumas, kai niekam 
nekliudoma naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, ir veiksmai, kuriais 
užtikrinama, kad būtų tinkamai gerbiamos 
pacientų teisės, įskaitant teises į jų 
duomenų privatumą. Pagal Programą turi 
būti užtikrinama prieiga prie asmeninių 
sveikatos duomenų ir galimybė jais 
dalintis kruopščiai taikant Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento nuostatas 
bei gerinami pacientų skaitmeniniai 
įgūdžiai;

__________________ __________________
12 Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos 
sveikatos priežiūros sistemų bendrų 
vertybių ir principų (OL C 146, 2006 6 22, 
p. 1).

12 Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos 
sveikatos priežiūros sistemų bendrų 
vertybių ir principų (OL C 146, 2006 6 22, 
p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 220
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) COVID-19 krizės metu įgyta 
patirtis parodė, kad apskritai reikia remti 
struktūrinę sveikatos sistemų pertvarką ir 
sistemines reformas visoje Sąjungoje, kad 
jos būtų veiksmingesnės, prieinamesnės ir 
atsparesnės. Atsižvelgiant į tokią pertvarką 
ir reformas, pagal šią Programą ir 
Skaitmeninės Europos programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais skatinama 
skaitmeninė sveikatos paslaugų pertvarka 
ir didesnis jų sąveikumas, prisidedama prie 
sveikatos sistemų pajėgumų didinimo 
siekiant skatinti ligų prevenciją ir 
sveikatinimą, pasiūlyti naujus priežiūros 
modelius ir teikti integruotas paslaugas, 
pradedant bendruomeninės priežiūros ir 
pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis 
ir baigiant labai specializuotomis į žmonių 
poreikius orientuotomis paslaugomis, ir 
užtikrinama, kad visuomenės sveikatos 
sektoriaus darbuotojai turėtų tinkamų 
įgūdžių, įskaitant skaitmeninius įgūdžius. 
Sukūrus Europos sveikatos duomenų 
erdvę, sveikatos priežiūros sistemoms, 
mokslininkams ir valdžios institucijoms 
būtų sudarytos galimybės padidinti 
sveikatos priežiūros prieinamumą ir 
kokybę. Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į 
profilaktinę sveikatos priežiūrą ir 
medicininį gydymą, įtvirtintą Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
35 straipsnyje, ir į bendras Europos 
Sąjungos sveikatos sistemų vertybes ir 
principus, išdėstytus 2006 m. birželio 2 d. 
Tarybos išvadose12, pagal Programą turėtų 
būti remiami veiksmai, kuriais 
užtikrinamas sveikatos priežiūros 
visuotinumas ir įtraukumas, kai niekam 
nekliudoma naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, ir veiksmai, kuriais 
užtikrinama, kad būtų tinkamai 

(15) COVID-19 krizės metu įgyta 
patirtis parodė, kad apskritai reikia remti 
struktūrinę sveikatos sistemų pertvarką ir 
sistemines reformas visoje Sąjungoje, kad 
jos būtų veiksmingesnės, prieinamesnės ir 
atsparesnės. Atsižvelgiant į tokią pertvarką 
ir reformas, pagal šią Programą ir 
Skaitmeninės Europos programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais būtų skatinama 
skaitmeninė sveikatos paslaugų pertvarka 
ir didesnis jų sąveikumas, prisidedama prie 
sveikatos sistemų pajėgumų didinimo 
siekiant skatinti ligų prevenciją ir 
sveikatinimą, pasiūlyti naujus priežiūros 
modelius ir teikti integruotas paslaugas, 
pradedant bendruomeninės priežiūros ir 
pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis 
ir baigiant labai specializuotomis į žmonių 
poreikius orientuotomis paslaugomis, 
vadovaujantis tarpsektoriniu ir lyčiai 
atžvalgiu požiūriu sprendžiami klausimai, 
susiję su socialiniais sveikatą ir įvairų 
pažeidžiamumą lemiančiais veiksniais, dėl 
kurių susiduriama su nelygybe sveikatos 
srityje, ir užtikrinama, kad visuomenės 
sveikatos sektoriaus darbuotojai turėtų 
tinkamų įgūdžių, įskaitant skaitmeninius 
įgūdžius. Sukūrus Europos sveikatos 
duomenų erdvę, sveikatos priežiūros 
sistemoms, mokslininkams ir valdžios 
institucijoms būtų sudarytos galimybės 
padidinti sveikatos priežiūros prieinamumą 
ir kokybę. Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į 
profilaktinę sveikatos priežiūrą ir 
medicininį gydymą, įtvirtintą Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
35 straipsnyje, ir į bendras Europos 
Sąjungos sveikatos sistemų vertybes ir 
principus, išdėstytus 2006 m. birželio 2 d. 
Tarybos išvadose12, pagal Programą turėtų 
būti remiami veiksmai, kuriais 



PE653.822v01-00 86/283 AM\1207705LT.docx

LT

gerbiamos pacientų teisės, įskaitant teises į 
jų duomenų privatumą;

užtikrinamas sveikatos priežiūros 
visuotinumas ir įtraukumas, kai niekam 
nekliudoma naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis – taip pat ir pasirūpinant 
visuotine sveikatos apsauga bei 
solidarumu ir nešališkumu, kad 
pasiekiamumas ir lygiavertė prieiga pagal 
poreikius būtų užtikrinama visiems, 
nepriklausomai nuo etninės kilmės, lyties, 
amžiaus, socialinės padėties ar galimybės 
susimokėti, ir kad būtų mažinama 
nelygybė sveikatos srityje. Pagal 
Programą turėtų būti remiami veiksmai, 
kuriais būtų siekiama užtikrinti pacientų 
teises, įskaitant teisę į pagarbią ir orią 
priežiūrą nepatiriant jokios 
diskriminacijos, netinkamo elgesio ar 
smurto, teisę į pacientų konfidencialumą, 
įskaitant jų duomenų privatumą, teisę gauti 
tikslią, nešališką informaciją ir švietimą 
visais su jų sveikata susijusiais aspektais, 
įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą, 
bei duoti informacija pagrįstą sutikimą;

__________________ __________________
12 Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos 
sveikatos priežiūros sistemų bendrų 
vertybių ir principų (OL C 146, 2006 6 22, 
p. 1).

12 Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos 
sveikatos priežiūros sistemų bendrų 
vertybių ir principų (OL C 146, 2006 6 22, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 221
Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie Loiseau, Bernard 
Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, Susana Solís Pérez, 
Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) COVID-19 krizės metu įgyta 
patirtis parodė, kad apskritai reikia remti 
struktūrinę sveikatos sistemų pertvarką ir 
sistemines reformas visoje Sąjungoje, kad 
jos būtų veiksmingesnės, prieinamesnės ir 

(15) COVID-19 krizės metu įgyta 
patirtis parodė, kad apskritai reikia remti 
struktūrinę sveikatos sistemų pertvarką ir 
sistemines reformas visoje Sąjungoje, kad 
jos būtų veiksmingesnės, prieinamesnės ir 
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atsparesnės. Atsižvelgiant į tokią pertvarką 
ir reformas, pagal šią Programą ir 
Skaitmeninės Europos programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais skatinama 
skaitmeninė sveikatos paslaugų pertvarka 
ir didesnis jų sąveikumas, prisidedama prie 
sveikatos sistemų pajėgumų didinimo 
siekiant skatinti ligų prevenciją ir 
sveikatinimą, pasiūlyti naujus priežiūros 
modelius ir teikti integruotas paslaugas, 
pradedant bendruomeninės priežiūros ir 
pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis 
ir baigiant labai specializuotomis į žmonių 
poreikius orientuotomis paslaugomis, ir 
užtikrinama, kad visuomenės sveikatos 
sektoriaus darbuotojai turėtų tinkamų 
įgūdžių, įskaitant skaitmeninius įgūdžius. 
Sukūrus Europos sveikatos duomenų 
erdvę, sveikatos priežiūros sistemoms, 
mokslininkams ir valdžios institucijoms 
būtų sudarytos galimybės padidinti 
sveikatos priežiūros prieinamumą ir 
kokybę. Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į 
profilaktinę sveikatos priežiūrą ir 
medicininį gydymą, įtvirtintą Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
35 straipsnyje, ir į bendras Europos 
Sąjungos sveikatos sistemų vertybes ir 
principus, išdėstytus 2006 m. birželio 2 d. 
Tarybos išvadose12, pagal Programą turėtų 
būti remiami veiksmai, kuriais 
užtikrinamas sveikatos priežiūros 
visuotinumas ir įtraukumas, kai niekam 
nekliudoma naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, ir veiksmai, kuriais 
užtikrinama, kad būtų tinkamai gerbiamos 
pacientų teisės, įskaitant teises į jų 
duomenų privatumą;

atsparesnės. Atsižvelgiant į tokią pertvarką 
ir reformas, pagal šią Programą ir 
Skaitmeninės Europos programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais būtų skatinama 
skaitmeninė sveikatos paslaugų pertvarka 
ir didesnis jų sąveikumas, prisidedama prie 
sveikatos sistemų pajėgumų didinimo 
siekiant skatinti ligų prevenciją ir 
sveikatinimą, pasiūlyti naujus priežiūros 
modelius ir teikti integruotas paslaugas, 
pradedant bendruomeninės priežiūros ir 
pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis 
ir baigiant labai specializuotomis į žmonių 
poreikius orientuotomis paslaugomis, ir 
užtikrinama, kad visuomenės sveikatos 
sektoriaus darbuotojai turėtų tinkamų 
įgūdžių, įskaitant skaitmeninius įgūdžius. 
Pagal Programą turėtų būti skatinamas 
didelių klinikinių ir biologinių duomenų 
bazių kaupimas, siekiant geriau suprasti 
naujas grėsmes, retas ir mažai paplitusias 
ligas. Duomenys apie sveikatą ir tai, kaip 
jais galima dalintis visapusiškai laikantis 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
reikalavimų, bus nepaprastai svarbūs 
veiksniai kovojant su bet kurio pobūdžio 
krize ir gerinant užkrečiamųjų bei 
neužkrečiamųjų ligų valdymą. Šiuo 
požiūriu būsimosios Europos sveikatos 
duomenų erdvės sukūrimas bus 
nepaprastai svarbus žingsnis siekiant 
tiesiogiai padėti pacientams ir jų sveikatos 
paslaugų teikėjams, užtikrinti, kad 
piliečiai galėtų kontroliuoti savo asmens 
duomenis, skatinti mokslinius tyrimus ir 
remti diagnostikos, gydymo bei paslaugų 
vystymą. Sukūrus Europos sveikatos 
duomenų erdvę, sveikatos priežiūros 
sistemoms, mokslininkams ir valdžios 
institucijoms būtų sudarytos galimybės 
padidinti sveikatos priežiūros prieinamumą 
ir kokybę. Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į 
profilaktinę sveikatos priežiūrą ir 
medicininį gydymą, įtvirtintą Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
35 straipsnyje, ir į bendras Europos 
Sąjungos sveikatos sistemų vertybes ir 
principus, išdėstytus 2006 m. birželio 2 d. 
Tarybos išvadose12, pagal Programą turėtų 
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būti remiami veiksmai, kuriais 
užtikrinamas sveikatos priežiūros 
visuotinumas ir įtraukumas, kai niekam 
nekliudoma naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, ir veiksmai, kuriais 
užtikrinama, kad būtų tinkamai gerbiamos 
pacientų teisės, įskaitant teises į jų 
duomenų privatumą. Kuo labiau Sąjunga 
pasikliaus bendrais duomenimis Europos 
sveikatos priežiūrai gerinti, tuo labiau 
didės ES nepriklausomumas nuo 
stambiųjų technologijų bendrovių, jos 
kibernetinio saugumo pajėgumai 
užtikrinti duomenų saugumą ir išvengti 
saugumo pažeidimų, dėl kurių būtų 
paviešinta pacientų asmeninė 
informacija;

__________________ __________________
12 Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos 
sveikatos priežiūros sistemų bendrų 
vertybių ir principų (OL C 146, 2006 6 22, 
p. 1).

12 Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos 
sveikatos priežiūros sistemų bendrų 
vertybių ir principų (OL C 146, 2006 6 22, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 222
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) COVID-19 krizės metu įgyta 
patirtis parodė, kad apskritai reikia remti 
struktūrinę sveikatos sistemų pertvarką ir 
sistemines reformas visoje Sąjungoje, kad 
jos būtų veiksmingesnės, prieinamesnės ir 
atsparesnės. Atsižvelgiant į tokią pertvarką 
ir reformas, pagal šią Programą ir 
Skaitmeninės Europos programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais skatinama 
skaitmeninė sveikatos paslaugų pertvarka 
ir didesnis jų sąveikumas, prisidedama prie 
sveikatos sistemų pajėgumų didinimo 
siekiant skatinti ligų prevenciją ir 

(15) COVID-19 krizės metu įgyta 
patirtis parodė, kad apskritai reikia remti 
struktūrinę sveikatos sistemų pertvarką ir 
sistemines reformas visoje Sąjungoje, kad 
jos būtų veiksmingesnės, prieinamesnės ir 
atsparesnės. Atsižvelgiant į tokią pertvarką 
ir reformas, pagal šią Programą ir 
Skaitmeninės Europos programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais būtų skatinama 
skaitmeninė sveikatos paslaugų pertvarka 
ir didesnis jų sąveikumas, prisidedama prie 
sveikatos sistemų pajėgumų didinimo 
siekiant skatinti ligų prevenciją ir 
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sveikatinimą, pasiūlyti naujus priežiūros 
modelius ir teikti integruotas paslaugas, 
pradedant bendruomeninės priežiūros ir 
pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis 
ir baigiant labai specializuotomis į žmonių 
poreikius orientuotomis paslaugomis, ir 
užtikrinama, kad visuomenės sveikatos 
sektoriaus darbuotojai turėtų tinkamų 
įgūdžių, įskaitant skaitmeninius įgūdžius. 
Sukūrus Europos sveikatos duomenų 
erdvę, sveikatos priežiūros sistemoms, 
mokslininkams ir valdžios institucijoms 
būtų sudarytos galimybės padidinti 
sveikatos priežiūros prieinamumą ir 
kokybę. Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į 
profilaktinę sveikatos priežiūrą ir 
medicininį gydymą, įtvirtintą Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
35 straipsnyje, ir į bendras Europos 
Sąjungos sveikatos sistemų vertybes ir 
principus, išdėstytus 2006 m. birželio 2 d. 
Tarybos išvadose12, pagal Programą turėtų 
būti remiami veiksmai, kuriais 
užtikrinamas sveikatos priežiūros 
visuotinumas ir įtraukumas, kai niekam 
nekliudoma naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, ir veiksmai, kuriais 
užtikrinama, kad būtų tinkamai gerbiamos 
pacientų teisės, įskaitant teises į jų 
duomenų privatumą;

sveikatinimą, pasiūlyti naujus priežiūros 
modelius ir teikti integruotas paslaugas, 
pradedant bendruomeninės priežiūros ir 
pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis 
ir baigiant labai specializuotomis į žmonių 
poreikius orientuotomis paslaugomis, 
stiprinant piliečių sveikatos raštingumo ir 
skaitmeninio raštingumo sveikatos srityje 
lygį, ir užtikrinama, kad visuomenės 
sveikatos sektoriaus darbuotojai turėtų 
tinkamų įgūdžių, įskaitant skaitmeninius 
įgūdžius. Sukūrus Europos sveikatos 
duomenų erdvę ir Europos elektroninį 
sveikatos registrą, sveikatos priežiūros 
sistemoms, mokslininkams ir valdžios 
institucijoms būtų sudarytos galimybės 
padidinti sveikatos priežiūros 
pasiekiamumą, prieinamumą, 
įperkamumą ir kokybę. Sukuriant 
Europos elektroninį sveikatos registrą, 
pagal Programą reikiami ištekliai turi būti 
užtikrinami ECDC ir nacionalinėms 
agentūroms, siekiant rinkti duomenis apie 
diagnostiką, priežiūrą ir rezultatus. Be to, 
pagal ją turi būti teikiami ištekliai ir 
integruojami duomenys, kuriuos surenka 
pilietinė visuomenė. Atsižvelgiant į 
pagrindinę teisę į profilaktinę sveikatos 
priežiūrą ir medicininį gydymą, įtvirtintą 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 35 straipsnyje, ir į bendras 
Europos Sąjungos sveikatos sistemų 
vertybes ir principus, išdėstytus 2006 m. 
birželio 2 d. Tarybos išvadose12, pagal 
Programą turėtų būti remiami veiksmai, 
kuriais užtikrinamas sveikatos priežiūros 
visuotinumas ir įtraukumas, kai niekam 
nekliudoma naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, ir veiksmai, kuriais 
užtikrinama, kad būtų tinkamai gerbiamos 
pacientų teisės, įskaitant teises į jų 
duomenų privatumą, kad jos būtų aiškios 
ir kad pacientai lengvai jas suprastų bei 
jomis naudotųsi, taip pat kad jos būtų 
pritaikytos prie inovacijų ir naujų 
technologijų;

__________________ __________________
12 Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos 12 Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos 
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sveikatos priežiūros sistemų bendrų 
vertybių ir principų (OL C 146, 2006 6 22, 
p. 1).

sveikatos priežiūros sistemų bendrų 
vertybių ir principų (OL C 146, 2006 6 22, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 223
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) COVID-19 krizės metu įgyta 
patirtis parodė, kad apskritai reikia remti 
struktūrinę sveikatos sistemų pertvarką ir 
sistemines reformas visoje Sąjungoje, kad 
jos būtų veiksmingesnės, prieinamesnės ir 
atsparesnės. Atsižvelgiant į tokią pertvarką 
ir reformas, pagal šią Programą ir 
Skaitmeninės Europos programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais skatinama 
skaitmeninė sveikatos paslaugų pertvarka 
ir didesnis jų sąveikumas, prisidedama prie 
sveikatos sistemų pajėgumų didinimo 
siekiant skatinti ligų prevenciją ir 
sveikatinimą, pasiūlyti naujus priežiūros 
modelius ir teikti integruotas paslaugas, 
pradedant bendruomeninės priežiūros ir 
pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis 
ir baigiant labai specializuotomis į žmonių 
poreikius orientuotomis paslaugomis, ir 
užtikrinama, kad visuomenės sveikatos 
sektoriaus darbuotojai turėtų tinkamų 
įgūdžių, įskaitant skaitmeninius įgūdžius. 
Sukūrus Europos sveikatos duomenų 
erdvę, sveikatos priežiūros sistemoms, 
mokslininkams ir valdžios institucijoms 
būtų sudarytos galimybės padidinti 
sveikatos priežiūros prieinamumą ir 
kokybę. Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į 
profilaktinę sveikatos priežiūrą ir 
medicininį gydymą, įtvirtintą Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
35 straipsnyje, ir į bendras Europos 
Sąjungos sveikatos sistemų vertybes ir 

(15) COVID-19 krizės metu įgyta 
patirtis parodė, kad apskritai reikia remti 
struktūrinę sveikatos sistemų pertvarką ir 
sistemines reformas visoje Sąjungoje, kad 
jos būtų veiksmingesnės, prieinamesnės ir 
atsparesnės. Atsižvelgiant į tokią pertvarką 
ir reformas, pagal šią Programą ir 
Skaitmeninės Europos programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais būtų skatinama 
skaitmeninė sveikatos paslaugų pertvarka 
ir didesnis jų sąveikumas, prisidedama prie 
sveikatos sistemų pajėgumų didinimo 
siekiant skatinti ligų prevenciją ir 
sveikatinimą, pasiūlyti naujus priežiūros 
modelius ir teikti integruotas paslaugas, 
pradedant bendruomeninės priežiūros ir 
pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis 
ir baigiant labai specializuotomis į žmonių 
poreikius orientuotomis paslaugomis, ir 
užtikrinama, kad visuomenės sveikatos 
sektoriaus darbuotojai turėtų tinkamų 
įgūdžių, įskaitant skaitmeninius įgūdžius. 
Sukūrus Europos sveikatos duomenų erdvę 
ir Europos elektroninį sveikatos registrą, 
sveikatos priežiūros sistemoms, 
mokslininkams ir valdžios institucijoms 
būtų sudarytos galimybės padidinti 
sveikatos priežiūros prieinamumą ir 
kokybę. Toks Europos sveikatos registras 
turėtų būti standartizuotas, sąveikauti su 
įvairiomis sveikatos duomenų sistemomis 
ir būti prieinamas pacientams visose 
valstybėse narėse, įskaitant privatumo 
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principus, išdėstytus 2006 m. birželio 2 d. 
Tarybos išvadose12, pagal Programą turėtų 
būti remiami veiksmai, kuriais 
užtikrinamas sveikatos priežiūros 
visuotinumas ir įtraukumas, kai niekam 
nekliudoma naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, ir veiksmai, kuriais 
užtikrinama, kad būtų tinkamai gerbiamos 
pacientų teisės, įskaitant teises į jų 
duomenų privatumą;

užtikrinimą ir informacijos užkodavimą 
Europos sveikatos draudimo kortelėje. 
Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į 
profilaktinę sveikatos priežiūrą ir 
medicininį gydymą, įtvirtintą Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
35 straipsnyje, ir į bendras Europos 
Sąjungos sveikatos sistemų vertybes ir 
principus, išdėstytus 2006 m. birželio 2 d. 
Tarybos išvadose12, pagal Programą turėtų 
būti remiami veiksmai, kuriais 
užtikrinamas sveikatos priežiūros 
visuotinumas ir įtraukumas, kai niekam 
nekliudoma naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, ir veiksmai, kuriais 
užtikrinama, kad būtų tinkamai gerbiamos 
pacientų teisės, įskaitant teises į jų 
duomenų privatumą;

__________________ __________________
12 Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos 
sveikatos priežiūros sistemų bendrų 
vertybių ir principų (OL C 146, 2006 6 22, 
p. 1).

12 Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos 
sveikatos priežiūros sistemų bendrų 
vertybių ir principų (OL C 146, 2006 6 22, 
p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Mums būtinas Europos elektroninis sveikatos registras, kuriame būtų saugoma standartizuota 
informacija, nustatyta forma prieinama tik skubios pagalbos tarnyboms. Asmeniniai 
duomenys turėtų priklausyti tik susijusiam asmeniui ir būti jam prieinami naudojantis slaptu 
kodu, panašiu į banko kortelės PIN kodą. Šis PIN kodas galėtų būti susietas su Europos 
sveikatos draudimo kortele, kuria naudodamiesi pacientai, įvedę PIN kodą, galėtų pasiekti 
įrašus apie sveikatos priežiūrą.

Pakeitimas 224
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) COVID-19 krizės metu įgyta 
patirtis parodė, kad apskritai reikia remti 
struktūrinę sveikatos sistemų pertvarką ir 

(15) COVID-19 krizės metu įgyta 
patirtis parodė, kad apskritai reikia remti 
struktūrinę sveikatos sistemų pertvarką ir 
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sistemines reformas visoje Sąjungoje, kad 
jos būtų veiksmingesnės, prieinamesnės ir 
atsparesnės. Atsižvelgiant į tokią pertvarką 
ir reformas, pagal šią Programą ir 
Skaitmeninės Europos programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais skatinama 
skaitmeninė sveikatos paslaugų pertvarka 
ir didesnis jų sąveikumas, prisidedama prie 
sveikatos sistemų pajėgumų didinimo 
siekiant skatinti ligų prevenciją ir 
sveikatinimą, pasiūlyti naujus priežiūros 
modelius ir teikti integruotas paslaugas, 
pradedant bendruomeninės priežiūros ir 
pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis 
ir baigiant labai specializuotomis į žmonių 
poreikius orientuotomis paslaugomis, ir 
užtikrinama, kad visuomenės sveikatos 
sektoriaus darbuotojai turėtų tinkamų 
įgūdžių, įskaitant skaitmeninius įgūdžius. 
Sukūrus Europos sveikatos duomenų 
erdvę, sveikatos priežiūros sistemoms, 
mokslininkams ir valdžios institucijoms 
būtų sudarytos galimybės padidinti 
sveikatos priežiūros prieinamumą ir 
kokybę. Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į 
profilaktinę sveikatos priežiūrą ir 
medicininį gydymą, įtvirtintą Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
35 straipsnyje, ir į bendras Europos 
Sąjungos sveikatos sistemų vertybes ir 
principus, išdėstytus 2006 m. birželio 2 d. 
Tarybos išvadose12, pagal Programą turėtų 
būti remiami veiksmai, kuriais 
užtikrinamas sveikatos priežiūros 
visuotinumas ir įtraukumas, kai niekam 
nekliudoma naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, ir veiksmai, kuriais 
užtikrinama, kad būtų tinkamai gerbiamos 
pacientų teisės, įskaitant teises į jų 
duomenų privatumą;

sistemines reformas visoje Sąjungoje, kad 
jos būtų veiksmingesnės, prieinamesnės ir 
atsparesnės. Atsižvelgiant į tokią pertvarką 
ir reformas, pagal šią Programą ir 
Skaitmeninės Europos programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais būtų skatinama 
skaitmeninė sveikatos paslaugų pertvarka 
ir didesnis jų sąveikumas, prisidedama prie 
sveikatos sistemų pajėgumų didinimo 
siekiant skatinti ligų prevenciją ir 
sveikatinimą, pasiūlyti naujus priežiūros 
modelius ir teikti integruotas paslaugas, 
pradedant bendruomeninės priežiūros ir 
pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis 
ir baigiant labai specializuotomis į žmonių 
poreikius orientuotomis paslaugomis, 
stiprinant piliečių sveikatos raštingumo ir 
skaitmeninio raštingumo sveikatos srityje 
lygį, ir užtikrinama, kad visuomenės 
sveikatos sektoriaus darbuotojai turėtų 
tinkamų įgūdžių, įskaitant skaitmeninius 
įgūdžius. Sukūrus Europos sveikatos 
duomenų erdvę ir Europos elektroninį 
sveikatos registrą, sveikatos priežiūros 
sistemoms, mokslininkams ir valdžios 
institucijoms būtų sudarytos galimybės 
padidinti sveikatos priežiūros prieinamumą 
ir kokybę. Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į 
profilaktinę sveikatos priežiūrą ir 
medicininį gydymą, įtvirtintą Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
35 straipsnyje, ir į bendras Europos 
Sąjungos sveikatos sistemų vertybes ir 
principus, išdėstytus 2006 m. birželio 2 d. 
Tarybos išvadose12, pagal Programą turėtų 
būti remiami veiksmai, kuriais 
užtikrinamas sveikatos priežiūros 
visuotinumas ir įtraukumas, kai niekam 
nekliudoma naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, ir veiksmai, kuriais 
užtikrinama, kad būtų tinkamai gerbiamos 
pacientų teisės, įskaitant teises į jų 
duomenų privatumą, kad jos būtų aiškios 
ir kad pacientai lengvai jas suprastų bei 
jomis naudotųsi, taip pat kad jos būtų 
pritaikytos prie inovacijų ir naujų 
technologijų;

__________________ __________________
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12 Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos 
sveikatos priežiūros sistemų bendrų 
vertybių ir principų (OL C 146, 2006 6 22, 
p. 1).

12 Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos 
sveikatos priežiūros sistemų bendrų 
vertybių ir principų (OL C 146, 2006 6 22, 
p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Pacientų teisės, susijusios su duomenų apsauga, turi būti visapusiškai užtikrinamos, 
pacientams aiškiai suprantamos ir pritaikytos prie sparčios technologijų raidos sveikatos 
priežiūros srityje. Be to, kad ES teisės aktais turi būti užtikrinama derama apsauga ir 
saugumas, jie turėtų būti parengti siekiant pasirūpinti, kad naudotis teisėmis būtų paprasta ir 
nesusiduriant su pernelyg didele našta.

Pakeitimas 225
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) COVID-19 krizės metu įgyta 
patirtis parodė, kad apskritai reikia remti 
struktūrinę sveikatos sistemų pertvarką ir 
sistemines reformas visoje Sąjungoje, kad 
jos būtų veiksmingesnės, prieinamesnės ir 
atsparesnės. Atsižvelgiant į tokią pertvarką 
ir reformas, pagal šią Programą ir 
Skaitmeninės Europos programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais skatinama 
skaitmeninė sveikatos paslaugų pertvarka 
ir didesnis jų sąveikumas, prisidedama prie 
sveikatos sistemų pajėgumų didinimo 
siekiant skatinti ligų prevenciją ir 
sveikatinimą, pasiūlyti naujus priežiūros 
modelius ir teikti integruotas paslaugas, 
pradedant bendruomeninės priežiūros ir 
pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis 
ir baigiant labai specializuotomis į žmonių 
poreikius orientuotomis paslaugomis, ir 
užtikrinama, kad visuomenės sveikatos 
sektoriaus darbuotojai turėtų tinkamų 
įgūdžių, įskaitant skaitmeninius įgūdžius. 
Sukūrus Europos sveikatos duomenų 
erdvę, sveikatos priežiūros sistemoms, 

(15) COVID-19 krizės metu įgyta 
patirtis parodė, kad apskritai reikia remti 
struktūrinę sveikatos sistemų pertvarką ir 
sistemines reformas visoje Sąjungoje, kad 
jos būtų veiksmingesnės, prieinamesnės ir 
atsparesnės. Atsižvelgiant į tokią pertvarką 
ir reformas, pagal šią Programą ir 
Skaitmeninės Europos programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais būtų skatinama 
skaitmeninė sveikatos paslaugų pertvarka 
ir didesnis jų sąveikumas, prisidedama prie 
sveikatos sistemų pajėgumų didinimo 
siekiant skatinti ligų prevenciją ir 
sveikatinimą, pasiūlyti naujus priežiūros 
modelius, siekti pažangos 
deinstitucionalizavimo srityje ir pereiti 
prie bendruomeninės priežiūros – taip pat 
ir vyresnio amžiaus asmenų atveju – bei 
teikti integruotas paslaugas, pradedant 
bendruomeninės priežiūros ir pirminės 
sveikatos priežiūros paslaugomis ir 
baigiant labai specializuotomis į žmonių 
poreikius orientuotomis paslaugomis, ir 
užtikrinama, kad visuomenės sveikatos 
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mokslininkams ir valdžios institucijoms 
būtų sudarytos galimybės padidinti 
sveikatos priežiūros prieinamumą ir 
kokybę. Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į 
profilaktinę sveikatos priežiūrą ir 
medicininį gydymą, įtvirtintą Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
35 straipsnyje, ir į bendras Europos 
Sąjungos sveikatos sistemų vertybes ir 
principus, išdėstytus 2006 m. birželio 2 d. 
Tarybos išvadose12, pagal Programą turėtų 
būti remiami veiksmai, kuriais 
užtikrinamas sveikatos priežiūros 
visuotinumas ir įtraukumas, kai niekam 
nekliudoma naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, ir veiksmai, kuriais 
užtikrinama, kad būtų tinkamai gerbiamos 
pacientų teisės, įskaitant teises į jų 
duomenų privatumą;

sektoriaus darbuotojai turėtų tinkamų 
įgūdžių, įskaitant skaitmeninius įgūdžius. 
Sukūrus Europos sveikatos duomenų 
erdvę, sveikatos priežiūros sistemoms, 
mokslininkams ir valdžios institucijoms 
būtų sudarytos galimybės padidinti 
sveikatos priežiūros prieinamumą ir 
kokybę. Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į 
profilaktinę sveikatos priežiūrą ir 
medicininį gydymą, įtvirtintą Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
35 straipsnyje, ir į bendras Europos 
Sąjungos sveikatos sistemų vertybes ir 
principus, išdėstytus 2006 m. birželio 2 d. 
Tarybos išvadose12, pagal Programą turėtų 
būti remiami veiksmai, kuriais 
užtikrinamas sveikatos priežiūros 
visuotinumas ir įtraukumas, kai niekam 
nekliudoma naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, ir veiksmai, kuriais 
užtikrinama, kad būtų tinkamai gerbiamos 
pacientų teisės, įskaitant teises į jų 
duomenų privatumą;

__________________ __________________
12 Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos 
sveikatos priežiūros sistemų bendrų 
vertybių ir principų (OL C 146, 2006 6 22, 
p. 1).

12 Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos 
sveikatos priežiūros sistemų bendrų 
vertybių ir principų (OL C 146, 2006 6 22, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 226
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) COVID-19 krizės metu įgyta 
patirtis parodė, kad apskritai reikia remti 
struktūrinę sveikatos sistemų pertvarką ir 
sistemines reformas visoje Sąjungoje, kad 
jos būtų veiksmingesnės, prieinamesnės ir 
atsparesnės. Atsižvelgiant į tokią pertvarką 
ir reformas, pagal šią Programą ir 

(15) COVID-19 krizės metu įgyta 
patirtis parodė, kad apskritai reikia remti 
struktūrinę sveikatos sistemų pertvarką ir 
sistemines reformas visoje Sąjungoje, kad 
jos būtų veiksmingesnės, prieinamesnės ir 
atsparesnės. Atsižvelgiant į tokią pertvarką 
ir reformas, pagal šią Programą ir 



AM\1207705LT.docx 95/283 PE653.822v01-00

LT

Skaitmeninės Europos programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais skatinama 
skaitmeninė sveikatos paslaugų pertvarka 
ir didesnis jų sąveikumas, prisidedama prie 
sveikatos sistemų pajėgumų didinimo 
siekiant skatinti ligų prevenciją ir 
sveikatinimą, pasiūlyti naujus priežiūros 
modelius ir teikti integruotas paslaugas, 
pradedant bendruomeninės priežiūros ir 
pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis 
ir baigiant labai specializuotomis į žmonių 
poreikius orientuotomis paslaugomis, ir 
užtikrinama, kad visuomenės sveikatos 
sektoriaus darbuotojai turėtų tinkamų 
įgūdžių, įskaitant skaitmeninius įgūdžius. 
Sukūrus Europos sveikatos duomenų 
erdvę, sveikatos priežiūros sistemoms, 
mokslininkams ir valdžios institucijoms 
būtų sudarytos galimybės padidinti 
sveikatos priežiūros prieinamumą ir 
kokybę. Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į 
profilaktinę sveikatos priežiūrą ir 
medicininį gydymą, įtvirtintą Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
35 straipsnyje, ir į bendras Europos 
Sąjungos sveikatos sistemų vertybes ir 
principus, išdėstytus 2006 m. birželio 2 d. 
Tarybos išvadose12, pagal Programą turėtų 
būti remiami veiksmai, kuriais 
užtikrinamas sveikatos priežiūros 
visuotinumas ir įtraukumas, kai niekam 
nekliudoma naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, ir veiksmai, kuriais 
užtikrinama, kad būtų tinkamai gerbiamos 
pacientų teisės, įskaitant teises į jų 
duomenų privatumą;

Skaitmeninės Europos programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais būtų skatinama 
skaitmeninė sveikatos paslaugų pertvarka 
ir didesnis jų sąveikumas, prisidedama prie 
sveikatos sistemų pajėgumų didinimo 
siekiant skatinti ligų prevenciją ir 
sveikatinimą, pasiūlyti naujus priežiūros 
modelius ir teikti integruotas paslaugas, 
pradedant bendruomeninės priežiūros ir 
pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis 
ir baigiant labai specializuotomis į žmonių 
poreikius orientuotomis paslaugomis, ir 
užtikrinama, kad visuomenės sveikatos 
sektoriaus darbuotojai turėtų tinkamų 
įgūdžių, įskaitant skaitmeninius įgūdžius. 
Sukūrus Europos sveikatos duomenų erdvę 
ir Europos elektroninį sveikatos registrą, 
sveikatos priežiūros sistemoms, 
mokslininkams ir valdžios institucijoms 
būtų sudarytos galimybės padidinti 
sveikatos priežiūros pasiekiamumą, 
prieinamumą, įperkamumą ir kokybę. 
Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į 
profilaktinę sveikatos priežiūrą ir 
medicininį gydymą, įtvirtintą Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
35 straipsnyje, ir į bendras Europos 
Sąjungos sveikatos sistemų vertybes ir 
principus, išdėstytus 2006 m. birželio 2 d. 
Tarybos išvadose12, pagal Programą turėtų 
būti remiami veiksmai, kuriais 
užtikrinamas sveikatos priežiūros 
visuotinumas ir įtraukumas, kai niekam 
nekliudoma naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, ir veiksmai, kuriais 
užtikrinama, kad būtų tinkamai gerbiamos 
pacientų teisės, įskaitant teises į jų 
duomenų privatumą;

__________________ __________________
12 Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos 
sveikatos priežiūros sistemų bendrų 
vertybių ir principų (OL C 146, 2006 6 22, 
p. 1).

12 Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos 
sveikatos priežiūros sistemų bendrų 
vertybių ir principų (OL C 146, 2006 6 22, 
p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 227
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) dėl COVID-19 susidariusi padėtis 
leido mums suprasti sveikatos, kaip 
viešosios gėrybės, svarbą, ir kad ji turi 
būti išsaugota kuriant nuoseklias kovos su 
lėtinėmis tiek užkrečiamosiomis, tiek 
neužkrečiamosiomis ligomis strategijas 
bei naudojantis sąveika, kai ieškoma būdų 
padėti rizikos grupėms priklausantiems 
asmenims. Dėl COVID-19 susidariusi 
padėtis atkreipė dėmesį ir į tai, jog 
nepaprastai svarbu, kad visoje ES būtų 
generuojami patikimi duomenys apie 
diagnozes, gydymą ir vaistus bei jais 
dalinamasi dalyvaujant ECDC. Ji taip pat 
patvirtino, jog būtina taikyti inovatyvius 
sprendimus asmenims, kurių atveju 
esama užsikrėtimo infekcine liga rizikos, 
identifikuoti, kad jie galėtų būti 
testuojami, nukreipiami į priežiūros 
įstaigas ir imtis atsargumo priemonių, 
būtinų apsisaugoti nuo tolesnio užkrato 
plitimo, o ligai būtų užkirstas kelias. 
Nepaisant skirtingų plitimo kelių, šios 
pamokos aktualios ir kalbant apie virusinį 
hepatitą: ECDC 2020 m. gegužės mėn. 
ataskaitoje, kurioje stebima pažanga 
siekiant, kad ES ir EEE būtų užkirstas 
kelias hepatitui B ir C, pažymima, jog „su 
hepatitu susijęs mirtingumas regione yra 
aukštas, o pažangos siekiant, kad iki 
2030 m. mirtingumas nuo šios ligos, 
palyginti su 2015 m. atskaitos tašku, būtų 
apribotas 65 proc., įrodymai labai menki.“ 
Taigi ECDC ataskaitoje patvirtinama, 
kad, jeigu ES nesistengs skatinti plitimo 
prevencijos, diagnozavimo ir nukreipimo į 
priežiūros įstaigas, Europa nepasieks PSO 
nustatyto tikslo eliminuoti ligą ir 
neįvykdys savo įsipareigojimo pagal JT 
DVT;



AM\1207705LT.docx 97/283 PE653.822v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 228
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) duomenys apie sveikatą yra 
nepaprastai vertingi norint disponuoti 
patikimesne informacija sveikatos 
priežiūros paslaugoms tobulinti, sveikatos 
politikai formuoti ir mūsų visuomenėje 
įgyvendinamiems veiksmams bei politikai 
vertinti. Europos sveikatos duomenų 
erdvė bus tvirtas Sąjungos sveikatos 
ramstis ir turėtų būti kuriama įtraukiant 
visus sektorius ir suinteresuotąsias šalis, 
atsižvelgiant į sveikatos specialistų ir 
pacientų poreikius. Vadovaujantis 
Programa turėtų būti įgalimas ECDC ir 
išplėsta jo kompetencija, siekiant 
užtikrinti geresnius neužkrečiamųjų ligų 
stebėjimo pajėgumus. Europos sveikatos 
duomenų erdvėje turėtų būti renkami 
duomenys apie sveikatos priežiūros 
naudojimą, su sveikata susijusią elgseną 
ir sveikatos problemas, įskaitant 
informaciją apie retas ligas, vakcinavimą, 
alergijas ir kt.;

Or. en

Pakeitimas 229
Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) veiksmingas informacinių 
technologijų sistemų, įskaitant dirbtinį 
intelektą, naudojimas, visapusiškai 
laikantis ES duomenų apsaugos ir 
privatumo teisinės sistemos nuostatų yra 
raktas į veiksmingesnį reglamentavimą 
visoje Europoje. Be to, jis būtinas ES 
reglamentavimo sistemai optimizuoti 
derinant telematikos reglamentavimo 
projektus ir ypatingą dėmesį skiriant 
duomenų kokybei bei Europos 
reglamentavimo sistemos elementų 
sąveikumui ir savitarpio priklausomumui, 
ir užtikrinti paskirtį atitinkančią 
reglamentavimo aplinką, kuri yra 
nepaprastai svarbi norint apsaugoti 
visuomenės sveikatą, sudaryti galimybes 
gauti aukštos kokybės vaistų ir padėti 
išvengti trūkumo;

Or. en

Pakeitimas 230
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) būtinas pacientų teisių 
reglamentavimas, siekiant užtikrinti teisę į 
pasiekiamą aukštos kokybės sveikatos 
priežiūrą, kuri būtų orientuota į pacientą, 
už prieinamą kainą, įskaitant reikiamą, 
tinkamą ir verte pagrįstą medicininę 
priežiūrą, teisę į įperkamus veiksmingus 
vaistus, reabilitaciją ir paramą priežiūrai. 
Turėtų būti užtikrinama teisė į 
tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą ir 
deramas pagalbos paslaugas. Taip pat 
turėtų būti užtikrinama pacientų teisė į 
antrą nuomonę;
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Or. en

Pakeitimas 231
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) pagal Programą turėtų būti 
remiamos inovacijos skaitmeninimo 
srityje, nes tai duotų konkrečios naudos 
pacientams ir sveikatos priežiūros 
specialistams, užtikrintų ekonomiškai 
efektyvią aukštos kokybės sveikatos 
priežiūrą bei sykiu mažintų nelygybę. 
Reikšmingų veiksmų galėtų būti imtasi 
skaitmeninių įgūdžių srityje, siekiant 
apmokyti tiek sveikatos priežiūros 
specialistus, tiek pacientus, ypač kaimo ir 
retai gyvenamose vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 232
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) patikimų duomenų apie tai, kaip 
sveikatos sistemos kontroliuoja 
užkrečiamąsias ligas, generavimas ir 
dalinimasis jais itin svarbus norint stebėti 
daromą pažangą ir derinti nacionalinių ir 
vietos sistemų atsako rengimą visoje 
Europoje. Todėl pagal Programą turėtų 
būti remiamas ECDC kompetencijos 
išplėtimas ir išteklių sveikatos priežiūros 
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sistemų atsako į užkrečiamąsias ligas, 
įskaitant ŽIV, tuberkuliozę ir virusinį 
hepatitą, stebėsenai didinimas. Pirmiausia 
papildomi ištekliai turėtų būti skiriami ES 
masto duomenų bazių kūrimui paremti, 
siekiant parengti esamų priežiūros 
tęstinumo spragų apžvalgą. Be to, 
dalijimasis duomenimis ES mastu turėtų 
padėti stebėti šių ligų kontrolę ilguoju 
laikotarpiu ir vadovaujantis holistiniu 
požiūriu, įskaitant susijusių gretutinių 
ligų kontrolę ir bendrą sistemos pažangą 
gerinant pacientų gyvenimo kokybę 
sveikatos aspektu; 

Or. en

Pakeitimas 233
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) svarbu, kad skirtingose valstybėse 
narėse pacientams būtų užtikrinama 
lygiavertė prieiga prie veiksmingos 
terapijos ir gydymo, o atskiros sveikatos 
priežiūros tarnybos išvengtų pernelyg 
didelių ir nepagrįstų išlaidų gydant retas 
ligas. Todėl Komisija turėtų išnagrinėti 
galimybę sukurti Europos fondą, kurį 
bendrai finansuotų valstybės narės, 
derybų dėl retų ir kitų naujų, asmeninėms 
reikmėms pritaikomų ir eksperimentinių 
vaistų bei jų įsigijimo tikslu;

Or. en

Pakeitimas 234
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos



AM\1207705LT.docx 101/283 PE653.822v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) pagal Programą turėtų būti 
skatinamas e. sveikatos ir m. sveikatos 
stiprinimas ir telemedicinos bei nuotolinio 
pacientų stebėjimo naudojimas, ypač 
kylant sanitarinėms krizėms;

Or. en

Pakeitimas 235
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15c) paskirtį atitinkančios 
reglamentavimo aplinkos užtikrinimas yra 
esminis elementas siekiant apsaugoti 
visuomenės sveikatą, užtikrinti prieigą 
prie aukštos kokybės vaistų ir prisidėti 
prie trūkumo prevencijos. Veiksmingai 
naudojant informacinių technologijų 
sistemas, reglamentavimas taps 
veiksmingesnis visoje Europoje. Todėl 
svarbu optimizuoti ES reglamentavimo 
sistemą derinant telematikos 
reglamentavimo projektus ir ypatingą 
dėmesį skiriant duomenų kokybei ir ES 
reglamentavimo sistemos elementų 
sąveikumui bei tarpusavio 
priklausomumui;

Or. en

Pakeitimas 236
Traian Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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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 
tikslų;

(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. 
Be to, siekiant užtikrinti maksimalų 
Programos efektyvumą, valstybinis 
paternalizmas turi būti derinamas su 
sveikatos, kaip bendros piliečių ir 
valstybės valdžios institucijų atsakomybės, 
koncepcija, nes sveikatos apsauga yra 
partnerystė, kuria nustatomi 
įpareigojimai, bet kartu ir suteikiamos 
teises. Programa gali būti sėkmingesnė 
plėtojant sveikatos ugdymą, jei pavyktų 
sustiprinti piliečių sugebėjimą aktyviai 
dalyvauti prižiūrint savo sveikatą. Siekiant 
geresnės asmeninės sveikatos priežiūros 
itin svarbu didinti medicininį 
savarankiškumą. Atsakomybė tenka 
visoms suinteresuotosioms šalims, 
įskaitant plačiąją visuomenę, pacientus, 
sveikatos priežiūros specialistus, 
pedagogus, administratorius, tyrėjus, 
vyriausybes, įskaitant teisėkūros ir 
reguliavimo institucijas, profesines 
asociacijas ir akreditavimo agentūras. 
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 
tikslų;

__________________ __________________
13 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Tolesni tvarios Europos ateities 
užtikrinimo žingsniai. Europos veiksmai 

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

siekiant tvarumo“, COM (2016)739 final, 
2016 11 22.

Or. ro

Pakeitimas 237
Joanna Kopcińska

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 
tikslų;

(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. 
Inovacijų, darančių didžiulį poveikį 
rezultatams ir išlaidoms sveikatos srityje, 
pripažinimas irgi padeda atremti iššūkius, 
susijusius su tvarumo užtikrinimu 
sveikatos sektoriuje bei demografinių 
pokyčių poveikiu. Be to, norint užtikrinti 
įtraukų augimą, svarbų vaidmenį atlieka 
veiksmai, kuriais siekiama mažinti 
nelygybę, susijusią su sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimu kaimo ir atokiose 
vietovėse. 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 
pagal Programą turėtų būti prisidėta prie 
veiksmų, kurių imtasi siekiant šių tikslų;

__________________ __________________
13 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Tolesni tvarios Europos ateities 
užtikrinimo žingsniai. Europos veiksmai 

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

siekiant tvarumo“, COM(2016)739 final, 
2016 11 22.

Or. en

Pakeitimas 238
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

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 
tikslų;

(16) sveikata yra investicija, ir ši 
koncepcija turėtų būti Programos kertinis 
akmuo. Jeigu žmonės bus sveiki ir aktyvūs 
ilgesnį laiką ir jiems bus suteikta galimybė 
aktyviai kontroliuoti savo sveikatą 
naudojantis sveikatos raštingumu, būtinu 
išsamia informacija pagrįstiems 
sprendimams priimti, tai turės teigiamą 
poveikį sveikatai, nelygybės sveikatos 
priežiūros srityje mažinimui, kovai su 
neteisybe sveikatos srityje, gyvenimo 
kokybei, darbo našumui, 
konkurencingumui ir įtraukumui, o našta 
nacionalinėms sveikatos sistemoms ir 
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“. Todėl pagal Programą turėtų būti 
prisidėta prie veiksmų, kurių imtasi 
siekiant DVT tikslų, o tai, savo ruožtu, 
padės pagerinti sveikatą lemiančius 
socialinius veiksnius bei sustiprins 
sveikatą Sąjungoje;

__________________ __________________
13 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Tolesni tvarios Europos ateities 

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

užtikrinimo žingsniai. Europos veiksmai 
siekiant tvarumo“, COM(2016)739 final, 
2016 11 22.

Or. en

Pakeitimas 239
Cristian-Silviu Buşoi

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 
tikslų;

(16) jeigu žmonės bus sveiki ir aktyvūs 
ilgesnį laiką ir jiems bus suteikta galimybė 
aktyviai kontroliuoti savo sveikatą 
gerinant savo sveikatos raštingumą, 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 pagal Programą turėtų 
būti prisidėta prie veiksmų, kurių imtasi 
siekiant šių tikslų, pvz., pripažįstant 
strateginį sveikatos raštingumo vaidmenį 
kontroliuojant asmeninę sveikatą;

__________________ __________________
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
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Pakeitimas 240
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) mums yra žinoma, kad socialiniai 
ir ekonominiai veiksniai yra nuolatinis 
nelygybės sveikatos srityje šaltinis. Kova 
su šia nelygybe turėtų būti vienas iš 
valstybių narių visuomenės sveikatos 
sistemų prioritetinių tikslų. COVID-19 
pandemija yra grėsmė visiems Europos 
gyventojams, tačiau eilinį sykį labiausiai 
nukenčia ekonomiškai pažeidžiamiausi 
gyventojai. Nepaprastai svarbu, kad 
programos „ES – sveikatos labui“ 
projektai būtų valdomi remiantis bendru 
universaliuoju tikslu mažinti nelygybę 
sveikatos srityje. Lygiai taip pat 
programos „ES – sveikatos labui“ 
projektais turėtų būti naudojamasi 
siekiant padėti valstybėms narėms 
pertvarkyti savo sveikatos sistemų 
biudžetus, kad jų lėšos būtų perskirstytos 
aiškiai atsižvelgiant į gyventojų nelygybės 
sveikatos srityje kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 241
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Programa turėtų būti užtikrintos 
vienodos galimybės naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Socioekonominiai 
sveikatos netolygumai apima įvairias 
situacijas: nevienodas galimybes gauti 
gydymą, fragmentuotas galimybes 
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įvairiuose regionuose, skirtingą sveikatos 
būklę pagal ekonomines sąlygas ir 
skirtingų gyventojų grupių sveikatą 
lemiančių veiksnių pasiskirstymą. 
Atskiros valstybės narės yra atsakingos už 
socialinės ir sveikatos politikos 
formavimą, siekiant spręsti nacionalines 
problemas, susijusias su nelygybe 
sveikatos srityje;

Or. it

Pakeitimas 242
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) įgyvendinant Programą turėtų būti 
suteikiama lygiavertė ir teisinga prieiga 
prie sveikatos priežiūros paslaugų. 
Nelygybė sveikatos srityje apima 
įvairiausius atvejus, pradedant 
nevienodomis galimybėmis gauti gydymą, 
fragmentiška prieiga regionuose, 
sveikatos būklę lemiančių priežasčių 
skirtumais, baigiant sveikatą lemiančių 
veiksnių pasiskirstymu tarp skirtingų 
gyventojų grupių. Nelygybės ir neteisybės 
sveikatos srityje galima išvengti taikant 
reikiamas priemones, taigi šiam reiškiniui 
gali būti užkirstas kelias, o norint su juo 
kovoti pagal Programą turėtų būti 
gilinamos žinios apie nelygybę ir neteisybę 
sveikatos srityje;

Or. en

Pakeitimas 243
Michèle Rivasi
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) įgyvendinant Programą turėtų būti 
suteikiama lygiavertė prieiga prie 
sveikatos priežiūros paslaugų. Nelygybė 
sveikatos srityje apima įvairiausius 
atvejus, pradedant nevienodomis 
profilaktinės priežiūros galimybėmis, 
galimybėmis gauti gydymą, fragmentiška 
prieiga regionuose, sveikatos būklę 
lemiančių priežasčių skirtumais, baigiant 
sveikatą lemiančių veiksnių pasiskirstymu 
tarp skirtingų gyventojų grupių. 
Nelygybės sveikatos srityje galima išvengti 
taikant reikiamas priemones, taigi šiam 
reiškiniui gali būti užkirstas kelias;

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir 13-ajame pranešėjo pakeitime, įterpiama nuoroda į profilaktiką.

Pakeitimas 244
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) sveikatos priežiūros specialistų 
rengimas, moksliniai tyrimai, diagnostika, 
gydymas bei vaistų ir terapijos poveikio 
analizė turi apimti didesnį atžvalgumą 
lyčiai ir žinių šioje srityje gilinimą, 
siekiant gerinti supratimą apie abi lytis ir 
požiūrį į jas;

Or. en
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Pakeitimas 245
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) būtina rengti mokymus sveikatos 
priežiūros specialistams ir pasirūpinti 
specialia sveikatos priežiūros 
infrastruktūra, siekiant užtikrinti 
specialiuosius tokių grupių, kaip LGBTIQ 
asmenys, romai ir kitos grupės, poreikius;

Or. en

Pakeitimas 246
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16c) pagal Programą pagrindinės 
sveikatos priežiūros paslaugos turėtų būti 
lengvai prieinamos visiems. Visiems 
piliečiams turėtų būti prieinamas žemo 
slenksčio orientavimas, konsultacijos ir 
galimybės gauti profilaktinės sveikatos 
priežiūros paslaugas. Turėtų būti 
remiama šeimos gydytojų sistema 
būtinajam sveikatos patikrinimui atlikti, 
siekiant užtikrinti profilaktinę sveikatos 
priežiūrą. Šių pajėgumų pakankamumas 
turėtų būti stebimas Europos semestro 
pagrindu;

Or. en

Pakeitimas 247
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos ir 
diabetas, Europos Sąjungoje yra vienos iš 
pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 
poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 
ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, kartu dedant pastangas 
stiprinti sveikatos sistemas;

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
sveikatą lemiantys komerciniai veiksniai 
bei genetinių, fiziologinių, aplinkos ir 
elgsenos veiksnių derinys. 
Neužkrečiamosios ligos, pavyzdžiui, 
širdies ir kraujagyslių ligos, vėžys, lėtinės 
kvėpavimo sistemos ligos, diabetas ir 
psichikos ligos, Europos Sąjungoje yra 
vienos iš pagrindinių negalios, įvairių 
sveikatos problemų, išėjimo į pensiją dėl 
sveikatos ir ankstyvos mirties priežasčių: 
2017 m. ES 87 proc. atvejų 
neužkrečiamosios ligos buvo dėl sveikatos 
sutrikimų prarastų sveiko gyvenimo metų 
priežastis; tai sukelia rimtų socialinių ir 
ekonominių padarinių. Siekiant sumažinti 
neužkrečiamųjų ligų poveikį asmenims ir 
visuomenei Sąjungoje ir pirmiausia, tačiau 
ne tik pasiekti darnaus vystymosi tikslą 
Nr. 3 (tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų – labai svarbu 
užtikrinti integruotą atsaką, daugiausia 
dėmesio skiriant prevencijai visuose 
sektoriuose, specializacijos ir politikos 
srityse, atsižvelgiant į tai, kad dauguma 
neužkrečiamųjų ligų tarpusavyje 
susijusios, kartu dedant pastangas stiprinti 
sveikatos sistemas;

Or. en

Pakeitimas 248
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia (17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
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genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos ir 
diabetas, Europos Sąjungoje yra vienos iš 
pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 
poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 
ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, kartu dedant pastangas 
stiprinti sveikatos sistemas;

genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
rizikos veiksnių derinys. Neužkrečiamosios 
ligos, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių 
ligos, vėžys, lėtinės kvėpavimo sistemos 
ligos ir diabetas, Europos Sąjungoje yra 
vienos iš pagrindinių negalios, įvairių 
sveikatos problemų, išėjimo į pensiją dėl 
sveikatos ir ankstyvos mirties priežasčių; 
tai sukelia rimtų socialinių ir ekonominių 
padarinių. Siekiant sumažinti 
neužkrečiamųjų ligų poveikį asmenims ir 
visuomenei Sąjungoje ir pasiekti darnaus 
vystymosi tikslą Nr. 3 (tikslas 3.4) – iki 
2030 m. trečdaliu sumažinti ankstyvą 
mirtingumą nuo neužkrečiamųjų ligų – 
labai svarbu užtikrinti integruotą atsaką, 
daugiausia dėmesio skiriant prevencijai 
visuose sektoriuose ir politikos srityse, 
kartu dedant pastangas stiprinti sveikatos 
sistemas. DVT 3.a tikslas griežtinti PSO 
Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 
įgyvendinimą nepaprastai svarbus norint 
užtikrinti, kad būtų veiksmingai ir tvariai 
mažinamas neužkrečiamųjų ligų, kurių 
galima išvengti, atvejų skaičius;

Or. en

Pakeitimas 249
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos ir 
diabetas, Europos Sąjungoje yra vienos iš 
pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos ir 
diabetas, Europos Sąjungoje yra vienos iš 
pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 
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poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 
ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, kartu dedant pastangas 
stiprinti sveikatos sistemas;

poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 
ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu turėti 
pakankamai finansinių išteklių, laikytis 
sveikatos aspektų integravimo į visų sričių 
politiką požiūrio, užtikrinti integruotą 
atsaką, daugiausia dėmesio skiriant 
sveikatinimui ir pirminei prevencijai 
visuose sektoriuose ir politikos srityse, 
kartu dedant pastangas stiprinti sveikatos 
sistemas, kurios turės tiesioginį poveikį 
visų valstybių narių ilgalaikei visuomenės 
sveikatos politikai;

Or. en

Pakeitimas 250
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos ir 
diabetas, Europos Sąjungoje yra vienos iš 
pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 
poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 
ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, kartu dedant pastangas 
stiprinti sveikatos sistemas;

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių ir sveikatą lemiančio komercinio 
veiksnio derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos ir 
diabetas, Europos Sąjungoje yra vienos iš 
pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 
poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 
ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, sveiko gyvenimo būdo 
propagavimui, kartu dedant pastangas 
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stiprinti sveikatos sistemas;

Or. en

Pakeitimas 251
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos ir 
diabetas, Europos Sąjungoje yra vienos iš 
pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 
poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 
ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, kartu dedant pastangas 
stiprinti sveikatos sistemas;

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, lėtinės ir retosios kvėpavimo 
sistemos ligos ir diabetas, Europos 
Sąjungoje yra vienos iš pagrindinių 
negalios, įvairių sveikatos problemų, 
išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir ankstyvos 
mirties priežasčių; tai sukelia rimtų 
socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 
poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 
ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, kartu dedant pastangas 
stiprinti sveikatos sistemas ir didinti 
tinkamų vaistų prieinamumą;

Or. fr

Pakeitimas 252
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos ir 
diabetas, Europos Sąjungoje yra vienos iš 
pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 
poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 
ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, kartu dedant pastangas 
stiprinti sveikatos sistemas;

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, nutukimas, lėtinės kvėpavimo 
sistemos ligos, diabetas ir neurologiniai 
sutrikimai, Europos Sąjungoje yra vienos 
iš pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 
poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 
ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, kartu dedant pastangas 
stiprinti sveikatos sistemas;

Or. en

Pakeitimas 253
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos ir 
diabetas, Europos Sąjungoje yra vienos iš 
pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 
poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, neurologiniai sutrikimai, lėtinės 
kvėpavimo sistemos ligos ir diabetas, 
Europos Sąjungoje yra vienos iš 
pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 
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ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, kartu dedant pastangas 
stiprinti sveikatos sistemas;

poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 
ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, kartu dedant pastangas 
stiprinti sveikatos sistemas;

Or. pl

Pakeitimas 254
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos ir 
diabetas, Europos Sąjungoje yra vienos iš 
pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 
poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 
ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, kartu dedant pastangas 
stiprinti sveikatos sistemas;

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos, 
diabetas ir psichikos sveikatos sutrikimai, 
Europos Sąjungoje yra vienos iš 
pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 
poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 
ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, kartu dedant pastangas 
stiprinti sveikatos sistemas;

Or. en
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Pakeitimas 255
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos ir 
diabetas, Europos Sąjungoje yra vienos iš 
pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 
poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 
ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, kartu dedant pastangas 
stiprinti sveikatos sistemas;

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, neurologiniai sutrikimai, lėtinės 
kvėpavimo sistemos ligos ir diabetas, 
Europos Sąjungoje yra vienos iš 
pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 
poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 
ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, kartu dedant pastangas 
stiprinti sveikatos sistemas;

Or. it

Pakeitimas 256
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos ir 
diabetas, Europos Sąjungoje yra vienos iš 

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, neurologiniai sutrikimai, lėtinės 
kvėpavimo sistemos ligos ir diabetas, 
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pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 
poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 
ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, kartu dedant pastangas 
stiprinti sveikatos sistemas;

Europos Sąjungoje yra vienos iš 
pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 
poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 
ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 
sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, kartu dedant pastangas 
stiprinti sveikatos sistemas;

Or. en

Pagrindimas

Neurologiniai sutrikimai turėtų tapti vienu iš programos „ES – sveikatos labui“ prioritetų, 
nes jie sukelia išimtinę naštą ir jiems skiriamas didesnis prioritetas pasauliniu mastu.

Pakeitimas 257
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos ir 
diabetas, Europos Sąjungoje yra vienos iš 
pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. 
Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų 
poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje 
ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 
(tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu 

(17) neužkrečiamąsias ligas nulemia 
genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos 
veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, 
vėžys, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos ir 
diabetas, Europos Sąjungoje yra vienos iš 
pagrindinių negalios, įvairių sveikatos 
problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir 
ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia 
rimtų emocinių, socialinių ir ekonominių 
padarinių. Siekiant sumažinti 
neužkrečiamųjų ligų poveikį asmenims ir 
visuomenei Sąjungoje ir pasiekti darnaus 
vystymosi tikslą Nr. 3 (tikslas 3.4) – iki 
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sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo 
neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, kartu dedant pastangas 
stiprinti sveikatos sistemas;

2030 m. trečdaliu sumažinti ankstyvą 
mirtingumą nuo neužkrečiamųjų ligų, labai 
svarbu užtikrinti integruotą atsaką, 
daugiausia dėmesio skiriant prevencijai 
visuose sektoriuose ir politikos srityse, 
kartu dedant pastangas stiprinti sveikatos 
sistemas;

Or. en

Pakeitimas 258
Mick Wallace

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) lėtinės ligos vystosi lėtai, yra 
ilgalaikės, dažnai nepagydomos. 
Lėtinėmis ligomis sergantys pacientai 
dažnai turi kelias gretutines ligas, todėl 
jas sunku gydyti ir valdyti. Sąjunga ir 
valstybės narės gali labai sumažinti 
valstybių narių naštą 
bendradarbiaudamos, kad būtų 
užtikrintas geresnis ir veiksmingesnis ligų 
valdymas, ir pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai šioje srityje. Programa 
turėtų padėti parengti konkrečias Europos 
ligų valdymo gaires, taikomas, pavyzdžiui, 
širdies ir kraujagyslių ligoms, 
neurodegeneracinėms ligoms, kvėpavimo 
takų ligoms ir diabetui. Be to, didelės 
dalies lėtinių ligų galima išvengti 
pašalinus tokius pagrindinius rizikos 
veiksnius kaip tabako vartojimas, 
nesveika mityba, fizinis neaktyvumas ir 
oro kokybė; Lėtinės ligos vystosi lėtai, yra 
ilgalaikės, dažnai nepagydomos. 
Lėtinėmis ligomis sergantys pacientai 
dažnai turi kelias gretutines ligas, todėl 
jas sunku gydyti ir valdyti. Sąjunga ir 
valstybės narės gali labai sumažinti 
valstybių narių naštą 
bendradarbiaudamos, kad būtų 
užtikrintas geresnis ir veiksmingesnis ligų 
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valdymas, ir pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai šioje srityje. Programa 
turėtų padėti parengti konkrečias Europos 
ligų valdymo gaires, taikomas, pavyzdžiui, 
širdies ir kraujagyslių ligoms, 
neurodegeneracinėms ligoms, kvėpavimo 
takų ligoms ir diabetui. Be to, didelės 
dalies lėtinių ligų galima išvengti 
pašalinus tokius pagrindinius rizikos 
veiksnius kaip tabako vartojimas, 
nesveika mityba, fizinis neaktyvumas ir 
oro kokybė;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sumažinti lėtinių ligų naštą, labai svarbu investuoti ir į pirminę visiems gyventojams 
taikomą prevenciją, ir į pacientų kontrolę ir valdymą.

Pakeitimas 259
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) prevencija ir sveikatinimas yra 
labai svarbūs siekiant tvarių sveikatos 
sistemų, nes padeda užtikrinti, kad 
piliečiai ilgiau gyventų be ligų, ir mažinti 
ligų, kurių galima išvengti, ypač 
neužkrečiamųjų ligų, poveikį sveikatos 
sistemoms. Siekiant pagerinti Sąjungos 
piliečių sveikatos būklę ir gyvenimo 
kokybę, pirminės sveikatos priežiūros 
specialistai, įskaitant vaistininkus, ir 
bendruomeninės grupės turėtų būti 
įtraukti į visuomenės sveikatos 
šviečiamąją veiklą, dalyvautų ligų 
prevencijos ir kontrolės srityse. Pagal 
Programą turėtų būti remiami Sąjungos 
veiksmai ir padedama valstybėms narėms 
rengti ir įgyvendinti prevencijos ir 
sveikatinimo, ankstyvos diagnostikos ir 
atrankinės patikros strategijas. Tai apima 
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visuomenės sveikatos politiką, 
bendruomenės veiklą sveikatos srityje, 
sveikatą palaikančią aplinką ir ligų 
prevencijos paslaugų, kurios yra pirminės 
sveikatos priežiūros paslaugų dalis, 
perorientavimą į sveikatingumą. 
Atrankinės patikros programos turi būti 
pagrįstos įrodymais ir jomis turi būti 
vengiama neigiamo poveikio ir 
nereikalingos naštos sveikatos priežiūros 
paslaugoms;

Or. en

Pagrindimas

Visuomenės sveikatos pagrindas turėtų būti PSO Otavos sveikatos stiprinimo chartijoje 
įtvirtintos strategijos – visuomenės sveikatos politika, sveikatą palaikanti aplinka, 
bendruomenės veikla siekiant sveikatos ir sveiko gyvenimo būdo ir sveikatos priežiūros 
perorientavimas. Sveikatos priežiūra turi būti perorientuota į labiau integruotą holistinį 
modelį, kuris apimtų švietimą sveikatos klausimais ir sveikatinimą.

Pakeitimas 260
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) lėtinės ligos vystosi lėtai, yra 
ilgalaikės, dažnai nepagydomos. 
Lėtinėmis ligomis sergantys pacientai 
dažnai turi kelias gretutines ligas, todėl 
jas sunku gydyti ir valdyti. Sąjunga ir 
valstybės narės gali labai sumažinti 
valstybių narių naštą 
bendradarbiaudamos, kad būtų 
užtikrintas geresnis ir veiksmingesnis ligų 
valdymas, ir pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai šioje srityje. Programa 
turėtų padėti parengti konkrečias Europos 
ligų valdymo gaires, taikomas tokioms 
ligoms kaip širdies ir kraujagyslių ligos, 
neurodegeneracinės ligos, kvėpavimo 
takų ligos, nutukimas ir diabetas. 
Rengiant šias gaires ypatingas dėmesys 
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turėtų būti skiriamas tokiems 
pagrindiniams rizikos veiksniams kaip 
tabako vartojimas, alkoholio vartojimas, 
nesveika mityba, fizinis neaktyvumas ir 
oro kokybė;

Or. en

Pakeitimas 261
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) užkrečiamosios ligos, pavyzdžiui, 
ŽIV / AIDS, tuberkuliozė ir virusinis 
hepatitas, turi socialinį aspektą, kurio 
reikia imtis taikant daugiadalykį požiūrį. 
Turėtų būti kovojama ne tik naudojant 
antivirusinius vaistus ir vakcinas, bet ir 
užtikrinant tinkamą švietimą, 
informavimą ir socialines bei 
psichologines intervencijas. Tai gerai 
suprantama tokių problemų kaip 
priklausomybė nuo narkotikų ar 
alkoholio atveju. Todėl labai svarbu 
investuoti į novatoriškus 
bendruomeninius kovos su 
užkrečiamosiomis ligomis metodus, taip 
pat į kovos su lytiškai plintančiomis 
infekcijomis prevencines strategijas;

Or. es

Pakeitimas 262
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) pirminės prevencijos ir 
sveikatinimo vaidmuo yra labai svarbus 
sprendžiant ilgalaikes bendras Europos 
problemas, tokias kaip neužkrečiamosios 
ir užkrečiamosios ligos, senėjimas ir 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai, pvz., 
būsimos pandemijos ar atsparumas 
antimikrobinėms medžiagoms. Sąjunga 
gali suteikti papildomos pridėtinės vertės 
ir pasiūlyti bendrą visuomenės sveikatos 
strategiją, grindžiamą nustatyta geriausia 
patirtimi ir galimybių naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis, sveikatos 
prevencijos ir sveikatinimo srityse 
nustatytų sveikatos problemų europiniu 
aspektu, siekdama sumažinti nelygybę ir 
skirtumus sveikatos srityje Europoje;

Or. en

Pakeitimas 263
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) ankstyvas neužkrečiamųjų ligų, 
tokių kaip širdies ligos, nustatymas ir 
atrankinė patikra atlieka esminį vaidmenį 
visose gydymo ir prevencijos strategijose. 
Pagal Programą turėtų būti remiami 
Sąjungos ir valstybių narių veiksmai, 
kuriais siekiama rengti ir įgyvendinti 
prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir 
atrankinės patikros strategijas. Itin 
skatinami bendri veiksmai ir panašios 
iniciatyvos, kurių tikslas – gerinti 
ankstyvą neužkrečiamųjų ligų, tokių kaip 
struktūrinės širdies ligos, nustatymą; 

Or. en
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Pakeitimas 264
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) psichinė ir psichologinė gerovė yra 
itin svarbi gerai psichikos sveikatai. 
Programa turėtų būti siekiama gerinti 
asmenų ir visuomenės psichikos sveikatą, 
įskaitant psichikos gerovės skatinimą, 
psichikos sutrikimų prevenciją, žmogaus 
teisių apsaugą ir asmenų, turinčių 
psichikos sutrikimų ar sergančių 
neurologinėmis ligomis, priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 265
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) įgyvendinant šias prevencijos, 
skiepijimo, ankstyvos diagnostikos ir 
atrankinės patikros strategijas, būtina, 
kad Programa būtų vykdoma naudojantis 
sinergija su ESF+ ir kitomis 
programomis;

Or. en

Pakeitimas 266
Michèle Rivasi
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) ankstyvas ligos nustatymas ir 
atrankinė patikra atlieka esminį vaidmenį 
visose gydymo ir prevencijos strategijose. 
Prevencija yra labai svarbi siekiant tvarių 
sveikatos sistemų, nes padeda užtikrinti, 
kad piliečiai ilgiau gyventų be ligų, ir 
mažinti ligų, kurių galima išvengti, ypač 
neužkrečiamųjų ligų, poveikį sveikatos 
sistemoms. Siekiant pagerinti Sąjungos 
piliečių sveikatos būklę ir gyvenimo 
kokybę, pirminės sveikatos priežiūros 
specialistai, įskaitant vaistininkus, turėtų 
būti įtraukti į visuomenės sveikatos 
šviečiamąją veiklą, dalyvautų ligų 
prevencijos ir kontrolės srityse. Pagal 
Programą turėtų būti remiami Sąjungos ir 
valstybių narių veiksmai, kuriais siekiama 
rengti ir įgyvendinti prevencijos, 
ankstyvos diagnostikos ir atrankinės 
patikros strategijas. Tai apima ligų 
prevencijos paslaugas, kurios yra 
pirminės sveikatos priežiūros paslaugų 
dalis, ir gyventojų lygmens politikos 
įgyvendinimą siekiant spręsti su 
socialiniais, aplinkos ir elgsenos rizikos 
veiksniais susijusias problemas;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pranešėjo pateiktą 16 pakeitimą, tik į jį įtraukiama gyventojų lygmens 
politika.

Pakeitimas 267
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) ankstyvas ligos nustatymas ir 
atrankinė patikra atlieka esminį vaidmenį 
prevencijos strategijose ir yra labai 
svarbūs, kad būtų laiku suteiktas gydymas 
ir pasiekta rezultatų sveikatos srityje. 
Prevencija yra labai svarbi siekiant tvarių 
sveikatos sistemų, nes padeda užtikrinti, 
kad piliečiai ilgiau gyventų be ligų, ir 
mažinti ligų, kurių galima išvengti, ypač 
neužkrečiamųjų ligų, poveikį sveikatos 
sistemoms. Siekiant pagerinti Sąjungos 
piliečių sveikatos būklę, gerovę ir 
gyvenimo kokybę, pirminės sveikatos 
priežiūros specialistai, įskaitant 
vaistininkus, vietos valdžios institucijos ir 
bendruomeninės grupės turėtų būti 
įtraukti į visuomenės sveikatos 
šviečiamąją veiklą, dalyvautų ligų 
prevencijos ir kontrolės srityse. Pagal 
Programą turėtų būti remiami Sąjungos ir 
valstybių narių veiksmai, kuriais siekiama 
rengti ir įgyvendinti prevencijos, 
ankstyvos diagnostikos ir atrankinės 
patikros strategijas. Tai apima ligų 
prevencijos paslaugas, kurios yra 
pirminės sveikatos priežiūros paslaugų 
dalis;

Or. en

Pakeitimas 268
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) pirminės prevencijos ir 
sveikatinimo vaidmuo yra labai svarbus 
sprendžiant ilgalaikes bendras Europos 
problemas, tokias kaip neužkrečiamosios 
ir užkrečiamosios ligos, senėjimas ir 
tarpvalstybinės grėsmės sveikatai, pvz., 
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būsimos pandemijos ar sveikatos krizės, ir 
atsparumas antimikrobinėms 
medžiagoms. Sąjunga gali suteikti 
papildomos pridėtinės vertės ir pasiūlyti 
bendrą visuomenės sveikatos strategiją, 
grindžiamą nustatyta geriausia patirtimi 
ir galimybių naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, sveikatos prevencijos ir 
sveikatinimo srityse nustatytų sveikatos 
problemų europiniu aspektu, siekdama 
sumažinti nelygybę ir skirtumus sveikatos 
srityje Europoje;

Or. en

Pakeitimas 269
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) lytiškai plintančios ligos tampa vis 
didesne našta sveikatai, be to, kyla 
papildoma vėžio ir daugialypio atsparumo 
rizika;

Or. es

Pakeitimas 270
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17c) siekdamos užtikrinti visuotinę 
sveikatos apsaugą, kaip pabrėžiama 
2019 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Tautų 
priimtoje politinėje deklaracijoje dėl 
visuotinės sveikatos apsaugos, ES ir jos 
valstybės narės stengsis pasiekti visus 3-
ojo DVT uždavinius. Be DVT Nr. 3.4, bus 
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labai svarbu pasiekti DVT Nr. 3.7 dėl 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei 
teisių, nes tai labai svarbi visuotinės 
sveikatos apsaugos dalis. Todėl ši 
Programa turėtų padėti užtikrinti 
visuotinę galimybę naudotis lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos priežiūros 
paslaugomis bei teisėmis ir garantuoti 
visapusišką jų paisymą Sąjungos ir 
tarptautiniu lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 271
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) todėl Programoje turėtų 
atsispindėti holistinis požiūris į asmens 
sveikatą ir ji turėtų apimti visus sveikatą 
lemiančius veiksnius: socialinius ir 
ekonominius, aplinkos, susijusius su 
sveikatos sistema, komercinius ir 
individulius sveikatą lemiančius 
veiksnius. Norint pasiekti, kad sveikatos 
būklė būtų kuo geresnė, Programoje 
turėtų atsispindėti visi sveikatą lemiantys 
veiksniai. Vieni pagrindinių Programos 
uždavinių turėtų būti sveikatinimas, 
sveikatos apsauga ir ligų prevencija per 
visą asmens gyvenimą šalinant rizikos 
sveikatai ir psichikai veiksnius, 
pavyzdžiui, tabako ir susijusių gaminių 
vartojimą ir dėl jų susidarančių teršalų 
poveikį, žalingą alkoholio vartojimą, 
kenksmingų narkotikų vartojimą ir kitas 
priklausomybes. Programa taip pat turėtų 
padėti sumažinti su narkotikais susijusią 
žalą sveikatai, nesveikos mitybos įpročius, 
fizinio aktyvumo trūkumą, dėl kurio 
asmeniui gali atsirasti antsvorio ir jis gali 
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nutukti, ir aplinkos taršos poveikį, ir 
skatinti sveikam gyvenimo būdui palankias 
sąlygas, kad šiose srityse būtų papildyti 
valstybių narių veiksmai. Todėl Programa 
turėtų padėti užtikrinti aukšto lygio 
žmonių sveikatinimą ir sveikatos apsaugą 
per visą asmens gyvenimą, be kita ko, 
skatinant fizinį aktyvumą, prižiūrint 
mitybą ir remiant švietimą sveikatos 
klausimais ir sveikatos raštingumą. Be to, 
Programa turėtų padėti stiprinti ir remti 
sveikatos aspektus visose politikos srityse 
ir padėti įgyvendinti įvairių sričių ES 
politikos vertinimą sveikatos klausimu. 
Programa taip pat turėtų padėti siekti 
Europos žaliojo kurso, strategijos „Nuo 
ūkio iki stalo“ ir Biologinės įvairovės 
strategijos tikslų ir šiose priemonėse turėtų 
būti atsižvelgiama į Programos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 272
Biljana Borzan

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) todėl Programa turėtų padėti 
užkirsti kelią ligoms per visą asmens 
gyvenimą ir skatinti sveikatinimą šalinant 
sveikatą lemiančius komercinius 
veiksnius, pavyzdžiui, tabako ir susijusių 
gaminių vartojimą ir dėl jų susidarančių 
teršalų poveikį, alkoholio vartojimą, 
nesveiką mitybą, neteisėtų narkotikų ir 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. 
Programa taip pat turėtų padėti sumažinti 
su narkotikais susijusią žalą sveikatai, 
nutukimą ir nesveikos mitybos įpročius, 
fizinį neaktyvumą ir aplinkos taršos 
poveikį, ir skatinti sveikam gyvenimo 
būdui palankias sąlygas, kad šiose srityse 
būtų papildyti valstybių narių veiksmai. 
Todėl Programa turėtų padėti užtikrinti 
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strategijos tikslų; aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugą ir 
prevenciją per visą asmens gyvenimą, be 
kita ko, skatinant fizinį aktyvumą, 
prižiūrint mitybą ir remiant švietimą 
sveikatos klausimais. Programa taip pat 
turėtų būti stiprinami ir remiami su 
sveikata susiję ES teisės aktai, įskaitant 
aplinkos sveikatos sritį, ir skatinamas 
sveikatos aspektų integravimas į visų 
sričių politiką. Programa taip pat turėtų 
padėti siekti Europos žaliojo kurso, 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir 
Biologinės įvairovės strategijos tikslų; 

Or. en

Pakeitimas 273
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) todėl Programa turėtų padėti 
užkirsti kelią ligoms per visą asmens 
gyvenimą ir skatinti sveikatinimą šalinant 
sveikatą lemiančius veiksnius, pavyzdžiui, 
tabako ir susijusių gaminių vartojimą ir dėl 
jų susidarančių teršalų poveikį, žalingą 
alkoholio vartojimą, neteisėtų narkotikų ir 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. 
Programa taip pat turėtų padėti sumažinti 
su narkotikais susijusią žalą sveikatai, 
nesveikos mitybos įpročius, nutukimą, 
fizinį neaktyvumą ir aplinkos taršos 
poveikį, ir skatinti sveikam gyvenimo 
būdui palankias sveikatos sąlygas, kad 
šiose srityse būtų papildyti valstybių narių 
veiksmai. Todėl Programa turėtų padėti 
užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugą ir prevenciją per visą asmens 
gyvenimą, be kita ko, skatinant fizinį 
aktyvumą, prižiūrint mitybą ir remiant 
švietimą sveikatos klausimais. Programa 
taip pat turėtų būti stiprinami ir remiami 
su sveikata susiję ES teisės aktai, įskaitant 
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aplinkos sveikatos sritį, ir skatinamas 
sveikatos aspektų integravimas į visų 
sričių politiką. Programa taip pat turėtų 
padėti siekti Europos žaliojo kurso, 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir 
Biologinės įvairovės strategijos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 274
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) todėl Programa turėtų padėti 
užkirsti kelią ligoms per visą asmens 
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 turėtų padėti 
sumažinti su narkotikais susijusią žalą 
sveikatai, nesveikos mitybos įpročius ir 
fizinį neaktyvumą. Programa taip pat 
turėtų padėti pašalinti rizikos aplinkai 
veiksnius: kuo labiau sumažinti oro 
taršos, užteršto vandens ar užterštos 
žemės, fizinių, cheminių ar biologinių 
pavojų poveikį ir sumažinti klimato kaitos 
sutrikimų poveikį žmonių ir gyvūnų 
sveikatai. Programa turėtų padėti 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;

Or. en
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Pakeitimas 275
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) todėl Programa turėtų padėti 
užkirsti kelią ligoms per visą asmens 
gyvenimą ir skatinti sveikatinimą šalinant 
rizikos sveikatai veiksnius, pavyzdžiui, 
tabako ir susijusių gaminių vartojimą ir dėl 
jų susidarančių teršalų poveikį, 
piktnaudžiavimą alkoholiu ir neteisėtų 
narkotikų vartojimą. Programa taip pat 
turėtų padėti sumažinti su narkotikais 
susijusią žalą sveikatai, nesveikos mitybos 
įpročius, patvirtinus privalomą suderintą 
maistingumo ženklinimą, tokį kaip 
„Nutri-Score“, 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“, Biologinės įvairovės 
strategijos ir cheminių medžiagų 
strategijos tvarumui užtikrinti tikslų;

Or. en

Pakeitimas 276
Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) todėl Programa turėtų padėti 
užkirsti kelią ligoms per visą asmens 
gyvenimą ir skatinti sveikatinimą šalinant 
rizikos sveikatai veiksnius, pavyzdžiui, 
tabako ir susijusių gaminių vartojimą ir dėl 

(18) todėl Programa turėtų padėti 
užkirsti kelią ligoms per visą asmens 
gyvenimą ir skatinti sveikatinimą šalinant 
rizikos sveikatai veiksnius, pavyzdžiui, 
tabako ir susijusių gaminių vartojimą ir dėl 
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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;

jų susidarančių teršalų poveikį, žalingą 
alkoholio vartojimą, neteisėtų narkotikų 
vartojimą. Programa taip pat turėtų padėti 
sumažinti su narkotikais susijusią žalą 
sveikatai, nesveikos mitybos įpročius, 
fizinį neaktyvumą, nutukimą ir aplinkos ir 
patalpų 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“, Biologinės įvairovės 
strategijos ir cheminių medžiagų 
strategijos tvarumui užtikrinti tikslų;

Or. en

Pakeitimas 277
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) todėl Programa turėtų padėti 
užkirsti kelią ligoms per visą asmens 
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, 
fizinį neaktyvumą, nutukimą 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“, Biologinės įvairovės 
strategijos ir cheminių medžiagų 
strategijos tvarumui užtikrinti tikslų;

Or. en
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Pakeitimas 278
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) todėl Programa turėtų padėti 
užkirsti kelią ligoms per visą asmens 
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, nesubalansuotą mitybą ir 
nutukimą, fizinį neaktyvumą, psichikos 
sutrikimus 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;

Or. en

Pakeitimas 279
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

sumažinti su narkotikais susijusią žalą 
sveikatai, nesveikos mitybos įpročius ir 
fizinį neaktyvumą ir aplinkos taršos 
poveikį, laikantis nulinės taršos tikslo – 
kad aplinkoje nebūtų toksinių medžiagų, 
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;

Or. en

Pakeitimas 280
Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) todėl Programa turėtų padėti 
užkirsti kelią ligoms per visą asmens 
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. 
Kadangi dėl dažnos ir glaudesnės gyvūnų, 
žmonių ir ekosistemų sąveikos nuolat 
atsiranda zoonozių, nes plėtojant žemės 
ūkį, ypač intensyvinant gyvulių auginimą, 
nyksta buveinės ir eksploatuojama 
laukinė gamta, Programa taip pat turėtų 
padėti siekti Europos žaliojo kurso, 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir 
Biologinės įvairovės strategijos tikslų;
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Pakeitimas 281
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) sveikatinti ir vykdyti sveikatos 
prevenciją yra daug ekonomiškiau nei 
gydyti – tiek pinigų, tiek pagal gyvenimo 
kokybę pakoreguotų gyvenimo metų 
atžvilgiu, todėl Programa turėtų padėti 
užkirsti kelią ligoms per visą asmens 
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;

Or. en

Pakeitimas 282
Rob Rooken

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;

Or. nl

Pakeitimas 283
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) todėl Programa turėtų padėti 
užkirsti kelią ligoms per visą asmens 
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, taip pat skatinti sveikam 
gyvenimo būdui palankias sąlygas, kad 
šiose srityse būtų papildyti valstybių narių 
veiksmai.
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Or. es

Pakeitimas 284
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) todėl Programa turėtų padėti 
užkirsti kelią ligoms per visą asmens 
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, 
fizinį neaktyvumą, nutukimą 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;

Or. en

Pakeitimas 285
Mick Wallace

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) todėl Programa turėtų padėti 
užkirsti kelią ligoms per visą asmens 
gyvenimą ir skatinti sveikatinimą šalinant 
rizikos sveikatai veiksnius, pavyzdžiui, 
tabako ir susijusių gaminių vartojimą ir dėl 
jų susidarančių teršalų poveikį, žalingą 

(18) todėl Programa turėtų padėti 
užkirsti kelią ligoms per visą asmens 
gyvenimą ir skatinti sveikatinimą šalinant 
rizikos veiksnius, pavyzdžiui, tabako ir 
susijusių gaminių vartojimą ir dėl jų 
susidarančių teršalų poveikį, žalingą 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 286
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) lėtinių ligų našta Sąjungoje vis dar 
didelė. Lėtinės ligos vystosi lėtai, yra 
ilgalaikės, dažnai nepagydomos. Daugeliu 
atvejų lėtinės ligos yra susijusios su 
daugiau kaip viena gretutine liga, todėl 
jas dar sunkiau gydyti ir valdyti. Jos 
sukelia dideles žmonių kančias ir, be to, 
užkrauna milžinišką naštą sveikatos 
sistemoms. Tačiau daugelio lėtinių ligų, 
pvz., širdies ir kraujagyslių ligų ir II tipo 
cukrinio diabeto, būtų galima išvengti 
pasirinkus sveikos gyvensenos būdą 
taikant įrodymais pagrįstas kovos su 
rizikos veiksniais priemones, o kitų ligų 
atveju, pvz., nervų, anksti jas 
diagnozavus, galima būtų sulėtinti jų 
vystymąsi arba padėti pacientams jaustis 
geriau ir būti ilgiau aktyviems. Todėl 
Sąjunga ir valstybės narės gali labai 
sumažinti valstybių narių naštą 
bendradarbiaudamos, kad būtų užtikrinta 
geresnė ir veiksmingesnė ligų prevencija 
ir valdymas, ir pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai šioje srityje. Programa 
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turėtų padėti parengti konkrečias Europos 
ligų prevencijos ir valdymo gaires, 
susijusias su užkrečiamosiomis ir 
neužkrečiamosiomis ligomis, pavyzdžiui, 
širdies ir kraujagyslių ligomis, 
neurodegeneracinėmis ligomis, 
kvėpavimo takų ligomis ir diabetu. Pagal 
Programą taip pat turėtų būti remiami 
nacionalinio ir vietos lygmens veiksmai, 
kuriais siekiama padėti įgyvendinti PSO 
rekomendaciją dėl geriausių sprendimų 
kovojant su neužkrečiamosiomis 
ligomis1a.
__________________
1a 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259
232

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pranešėjo pateiktą 18 pakeitimą, tačiau jame labiau akcentuojama 
kova su rizikos veiksniais, o ne sveikos gyvensenos pasirinkimas, taip pat į gaires įtraukiama 
sąvoka „prevencija“ ir daroma nuoroda į PSO rekomendaciją dėl neužkrečiamųjų ligų.

Pakeitimas 287
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) vis dažniau sergama lėtinėmis 
ligomis senėjančioje ES visuomenėje, 
todėl būtinas ilgalaikis holistinis požiūris į 
sveikatos priežiūrą. Kadangi dėl 
naujoviškų gydymo būdų daug ligų, 
kurios kažkada buvo mirtinos, pvz., ŽIV, 
vis dažniau tampa lėtinėmis ir 
valdomomis ligomis, sveikatos priežiūros 
sistemos turi prisitaikyti ir pagal jas turi 
būti teikiama išsami priežiūra, kuria 
atsižvelgiama į specialiuosius lėtinėmis 
ligomis sergančių žmonių poreikius ir taip 
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gerinama su sveikata susijusi jų gyvenimo 
kokybė. Pagal Programą turėtų būti 
remiamas integruotų priežiūros sistemų, 
kurios sudarytų sąlygas sveikatos 
priežiūros specialistų daugiadalykiam 
bendradarbiavimui įvairių ligų 
klausimais, plėtojimas, siekiant užtikrinti, 
kad lėtinėmis ligomis sergantiems 
žmonėms būtų teikiama tinkama pagalba, 
be kita ko, sprendžiant gretutinių ligų ir 
kitas su sveikata susijusias problemas, 
pavyzdžiui, psichikos sveikatos 
sutrikimus;

Or. en

Pakeitimas 288
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) kadangi su sveikata susiję asmenų 
poreikiai per visą jų gyvenimą kinta, 
Programa taip pat turėtų padėti 
valstybėms narėms kurti ir įgyvendinti 
sveikatos programas, kurios būtų 
suderintos su gyventojų poreikiais, ir 
pagal ją turėtų būti stengiamasi nustatyti 
minimalius standartus sveikatos 
programoms, skirtoms konkrečioms 
gyventojų grupėms, pavyzdžiui, vaikų 
sveikatai, gimdyvių sveikatai ir su 
senėjimu susijusiai sveikatai, ir 
horizontaliosioms programoms, 
taikomoms visą asmens gyvenimą, 
pavyzdžiui, psichinei sveikatai ir 
reprodukcinei bei lytinei sveikatai 
skirtoms programoms;

Or. en
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Pakeitimas 289
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) lėtinėms ligoms, pvz., migrenai, 
šiuo metu neskiriama pakankamai 
dėmesio, nepaisant jų psichologinio ir 
socialinio bei ekonominio poveikio; 
svarbu užtikrinti, kad Europos politikoje 
būtų tinkamai atsižvelgiama į 
neurologinius sutrikimus, įskaitant 
migreną; Sąjunga ir valstybės narės į savo 
sveikatos srities prioritetus turėtų įtraukti 
migreną ir kitas lėtines ligas;

Or. fr

Pakeitimas 290
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) pagal Programą turėtų būti toliau 
remiami veiksmai alkoholio daromos 
žalos mažinimo ir prevencijos srityje 
tikintis ES strategijos dėl alkoholio 
persvarstymo. Vienas iš Programos 
prioritetų turėtų būti vaikų apsauga nuo 
komercinių pranešimų apie alkoholį, 
prekių rodymo ir alkoholinių prekių 
ženklų rėmimo, ypač internete;

Or. en

Pakeitimas 291
Inese Vaidere



PE653.822v01-00 142/283 AM\1207705LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Programa turėtų būti siekiama 
mažinti nelygybę sveikatos srityje, 
įskaitant nevienodas galimybes gauti 
gydymą ir vaistus visose valstybėse 
narėse;

Or. en

Pakeitimas 292
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) lėtinių ligų našta Sąjungoje vis dar 
didelė. Lėtinės ligos vystosi lėtai, yra 
ilgalaikės, dažnai nepagydomos. Daugeliu 
atvejų lėtinės ligos yra susijusios su 
daugiau kaip viena gretutine liga, todėl 
jas dar sunkiau gydyti ir valdyti. Jos 
sukelia dideles žmonių kančias ir, be to, 
užkrauna milžinišką naštą sveikatos 
sistemoms. Tačiau daugelio lėtinių ligų, 
pvz., širdies ir kraujagyslių ligų ir II tipo 
diabeto, būtų galima išvengti sudarius 
galimybes naudotis prevencijos 
paslaugomis, turint sveikų produktų 
prieinamomis kainomis ir pasirinkus 
sveikos gyvensenos būdą, o kitų ligų 
atveju, pvz., nervų, anksti jas 
diagnozavus, galima būtų sulėtinti jų 
vystymąsi arba padėti pacientams jaustis 
geriau ir būti ilgiau aktyviems. Todėl 
Sąjunga ir valstybės narės gali labai 
sumažinti valstybių narių naštą 
bendradarbiaudamos, kad būtų 
užtikrintas geresnis ir veiksmingesnis ligų 
valdymas, įskaitant prevenciją, ir pagal 
Programą turėtų būti remiami veiksmai 
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šioje srityje. Programa turėtų padėti 
parengti konkrečias Europos ligų 
valdymo gaires, susijusias su 
užkrečiamosiomis ir neužkrečiamosiomis 
ligomis, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių 
ligomis, neurodegeneracinėmis ligomis, 
vėžiu, kvėpavimo takų ligomis ir diabetu;

Or. en

Pakeitimas 293
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) lėtinių ligų našta Sąjungoje vis dar 
didelė. Lėtinės ligos vystosi lėtai, yra 
ilgalaikės, dažnai nepagydomos. Daugeliu 
atvejų lėtinės ligos yra susijusios su 
daugiau kaip viena gretutine liga, todėl 
jas dar sunkiau gydyti ir valdyti. Jos 
sukelia dideles žmonių kančias ir, be to, 
užkrauna milžinišką naštą sveikatos 
sistemoms. Tačiau daugelio lėtinių ligų, 
pvz., širdies ir kraujagyslių ligų ir II tipo 
diabeto, būtų galima išvengti sudarius 
galimybes naudotis prevencijos 
paslaugomis, turint sveikų produktų 
prieinamomis kainomis ir pasirinkus 
sveikos gyvensenos būdą, o kitų ligų 
atveju, pvz., nervų, anksti jas 
diagnozavus, galima būtų sulėtinti jų 
vystymąsi arba padėti pacientams jaustis 
geriau ir būti ilgiau aktyviems. Todėl 
Sąjunga ir valstybės narės gali labai 
sumažinti valstybių narių naštą 
bendradarbiaudamos, kad būtų 
užtikrintas geresnis ir veiksmingesnis ligų 
valdymas, įskaitant prevenciją, ir pagal 
Programą turėtų būti remiami veiksmai 
šioje srityje. Programa turėtų padėti 
parengti konkrečias Europos ligų 
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valdymo gaires, susijusias su 
užkrečiamosiomis ir neužkrečiamosiomis 
ligomis, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių 
ligomis, neurodegeneracinėmis ligomis, 
vėžiu, kvėpavimo takų ligomis ir diabetu;

Or. en

Pakeitimas 294
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) skiepijimas kasmet visame 
pasaulyje padeda užkirsti kelią apytiksliai 
2,5 mln. mirčių ir sumažinti su 
konkrečiomis ligomis susijusias gydymo 
išlaidas. Pradėjus plataus masto 
profilaktinį skiepijimą Europoje gerokai 
prisidėta prie daugelio infekcinių ligų 
išnaikinimo ar sumažėjimo. Vis dėlto 
Programa turėtų padėti kovoti su nerimą 
keliančiu nepasitikėjimo skiepų reiškiniu 
ir dezinformacija apie skiepijimą, kad ES 
piliečiai būtų nuraminti;

Or. en

Pakeitimas 295
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Pasiūlymas dėl reglamento
18 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18c) Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra 
(IARC) priskyrė dyzelinių variklių 
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išmetamąsias dujas prie žmonėms 
kancerogeninių medžiagų. Programa 
turėtų padėti užtikrinti, kad oro taršos 
poveikis sveikatai ir sąnaudos būtų 
įtraukti į Sąjungos kovos su vėžiu 
veiksmus, kartu garantuojant visišką 
suderinamumą su Europos nulinio 
išmetamųjų teršalų kiekio strategija;

Or. en

Pakeitimas 296
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) vėžys yra antra pagrindinė mirčių 
priežastis valstybėse narėse po širdies ir 
kraujagyslių ligų. Tai taip pat viena iš 
neužkrečiamųjų ligų, kurią nulemia bendri 
rizikos veiksniai ir kurios prevencija bei 
kontrolė būtų naudinga daugumai piliečių. 
2020 m. Komisija paskelbė Europos kovos 
su vėžiu planą, apimantį visą ligos ciklą, 
pradedant prevencija ir ankstyva 
diagnostika ir baigiant vėžiu sergančių 
pacientų ir vėžį įveikusių asmenų gydymu 
ir gyvenimo kokybe. Šios priemonės bus 
remiamos pagal šią Programą ir programos 
„Europos horizontas“ mokslinių vėžio 
tyrimų misiją;

(19) vėžys yra antra pagrindinė mirčių 
priežastis valstybėse narėse po širdies ir 
kraujagyslių ligų. Vėžį sukelia daug 
veiksnių įvairiais etapais, todėl reikia 
naujos prevencijos paradigmos, kuri 
padėtų kovoti su individualiais sveikatą 
lemiančiais veiksniais (genetika, 
gyvenimo būdas) ir platesniais sveikatą 
lemiančiais veiksniais (populiacija), 
susijusiais su profesijos, aplinkos ir 
socialinio poveikio veiksniais. Tai taip pat 
viena iš neužkrečiamųjų ligų, kurią 
nulemia bendri rizikos veiksniai kartu su 
kitais ir kurios prevencija bei kontrolė būtų 
naudinga daugumai piliečių. Prasta 
mityba, fizinis neaktyvumas, nutukimas, 
tabako ir alkoholio vartojimas yra rizikos 
veiksniai, sukeliantys ir kitas lėtines ligas, 
pvz., širdies ir kraujagyslių ligas, II tipo 
diabetą ir kvėpavimo takų ligas, todėl ir 
vėžio prevencijos programos turėtų būti 
vykdomos pagal integruotą lėtinių ligų 
prevencijos programą. 2020 m. Komisija 
paskelbė Europos kovos su vėžiu planą, 
apimantį visas pagrindines ligos stadijas: 
prevenciją, diagnostiką, gydymą, vėžį 
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įveikusio asmens gyvenimą, reintegraciją 
ir palaikomąją slaugą. Programa turėtų 
būti skatinami veiksmai, kuriais būtų 
gerinamos vėžiu sergančių pacientų teisės, 
įskaitant sugrįžimą į darbą turint negalią, 
teisę būti pamirštam, galimybę išsaugoti 
vaisingumą ir optimalų palengvinimą 
gyvenimo pabaigoje. Šios priemonės 
turėtų būti remiamos pagal šią Programą ir 
programos „Europos horizontas“ mokslinių 
vėžio tyrimų misiją, veikiančias glaudžiai 
bendradarbiaujant;

Or. en

Pakeitimas 297
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) vėžys yra antra pagrindinė mirčių 
priežastis valstybėse narėse po širdies ir 
kraujagyslių ligų. Tai taip pat viena iš 
neužkrečiamųjų ligų, kurią nulemia 
bendri rizikos veiksniai ir kurios 
prevencija bei kontrolė būtų naudinga 
daugumai piliečių. 2020 m. Komisija 
paskelbė Europos kovos su vėžiu planą, 
apimantį visą ligos ciklą, pradedant 
prevencija ir ankstyva diagnostika ir 
baigiant vėžiu sergančių pacientų ir vėžį 
įveikusių asmenų gydymu ir gyvenimo 
kokybe. Šios priemonės bus remiamos 
pagal šią Programą ir programos „Europos 
horizontas“ mokslinių vėžio tyrimų misiją;

(19) širdies ir kraujagyslių ligos yra 
pagrindinė mirčių priežastis valstybėse 
narėse (36 proc. visų mirčių ES), po jų – 
vėžys, kuris yra antra pagrindinė mirčių 
priežastis valstybėse narėse (26 proc. visų 
mirčių ES). Šios ligos taip pat yra 
neužkrečiamosios ligos, kurias nulemia 
bendri rizikos veiksniai ir kurių prevencija 
bei kontrolė būtų naudinga daugumai 
piliečių. 2020 m. Komisija paskelbė 
Europos kovos su vėžiu planą, apimantį 
visą ligos ciklą, pradedant prevencija ir 
ankstyva diagnostika ir baigiant vėžiu 
sergančių pacientų ir vėžį įveikusių asmenų 
gydymu ir gyvenimo kokybe. Šios 
priemonės turėtų būti remiamos pagal šią 
Programą ir programos „Europos 
horizontas“ mokslinių vėžio tyrimų misiją. 
Programa turėtų padėti užtikrinti, kad 
pagal ją būtų proporcingai remiami 
pacientai, sergantys kitomis 
pagrindinėmis lėtinėmis ligomis, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligomis, 
lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis, diabetu 
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ir psichikos sveikatos sutrikimais;

Or. en

Pakeitimas 298
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) vėžys yra antra pagrindinė mirčių 
priežastis valstybėse narėse po širdies ir 
kraujagyslių ligų. Tai taip pat viena iš 
neužkrečiamųjų ligų, kurią nulemia bendri 
rizikos veiksniai ir kurios prevencija bei 
kontrolė būtų naudinga daugumai piliečių. 
2020 m. Komisija paskelbė Europos kovos 
su vėžiu planą, apimantį visą ligos ciklą, 
pradedant prevencija ir ankstyva 
diagnostika ir baigiant vėžiu sergančių 
pacientų ir vėžį įveikusių asmenų gydymu 
ir gyvenimo kokybe. Šios priemonės bus 
remiamos pagal šią Programą ir programos 
„Europos horizontas“ mokslinių vėžio 
tyrimų misiją;

(19) vėžys yra antra pagrindinė mirčių 
priežastis valstybėse narėse po širdies ir 
kraujagyslių ligų. Tai taip pat viena iš 
neužkrečiamųjų ligų, kurią nulemia bendri 
rizikos veiksniai ir kurios prevencija bei 
kontrolė būtų naudinga daugumai piliečių. 
Šiuo metu nėra plačiai pripažintų 
priemonių, tokių kaip „vėžio rodiklių 
suvestinė“, kurios padėtų įvertinti 
pažangą (pvz., ES kovos su vėžiu tikslai) ir 
spręsti nelygybės problemą (pvz., Vidurio 
ir Pietryčių Europoje, palyginti su likusia 
Europos dalimi). 2020 m. Komisija 
paskelbė Europos kovos su vėžiu planą, 
apimantį visą ligos ciklą, pradedant 
prevencija ir ankstyva diagnostika ir 
baigiant vėžiu sergančių pacientų ir vėžį 
įveikusių asmenų gydymu ir gyvenimo 
kokybe. Šios priemonės turėtų būti 
remiamos pagal šią Programą ir programos 
„Europos horizontas“ mokslinių vėžio 
tyrimų misiją, ypač pagal iniciatyvas, 
kuriomis būtų remiami vidutinės trukmės 
ir ilgalaikiai šio plano tikslai. Veiksmai 
vėžio srityje taip pat turėtų apimti bendrus 
rizikos veiksnius ir sinergiją su kitomis 
pagrindinėmis neužkrečiamosiomis 
ligomis, pavyzdžiui, neurologiniais 
sutrikimais, ir juose būtų apsvarstyta 
galimybė parengti pavyzdį kitoms 
pagrindinėms ligų kategorijoms, 
grindžiamą Europos kovos su vėžiu 
planu;
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Or. en

Pakeitimas 299
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) vėžys yra antra pagrindinė mirčių 
priežastis valstybėse narėse po širdies ir 
kraujagyslių ligų. Tai taip pat viena iš 
neužkrečiamųjų ligų, kurią nulemia bendri 
rizikos veiksniai ir kurios prevencija bei 
kontrolė būtų naudinga daugumai piliečių. 
2020 m. Komisija paskelbė Europos kovos 
su vėžiu planą, apimantį visą ligos ciklą, 
pradedant prevencija ir ankstyva 
diagnostika ir baigiant vėžiu sergančių 
pacientų ir vėžį įveikusių asmenų gydymu 
ir gyvenimo kokybe. Šios priemonės bus 
remiamos pagal šią Programą ir programos 
„Europos horizontas“ mokslinių vėžio 
tyrimų misiją;

(19) vėžys yra antra pagrindinė mirčių 
priežastis valstybėse narėse po širdies ir 
kraujagyslių ligų. Tai taip pat viena iš 
neužkrečiamųjų ligų, kurią nulemia bendri 
rizikos veiksniai ir kurios prevencija bei 
kontrolė būtų naudinga daugumai piliečių. 
2020 m. Komisija paskelbė Europos kovos 
su vėžiu planą, apimantį visą ligos ciklą, 
pradedant prevencija ir ankstyva 
diagnostika ir baigiant vėžiu sergančių 
pacientų ir vėžį įveikusių asmenų gydymu 
ir gyvenimo kokybe. Šios priemonės bus 
remiamos pagal šią Programą ir programos 
„Europos horizontas“ mokslinių vėžio 
tyrimų misiją. Kovos su vėžiu veiksmais 
taip pat reikėtų atsižvelgti į bendrus 
rizikos veiksnius ir sąveiką su kitomis 
svarbiomis neužkrečiamosiomis ligomis, 
pavyzdžiui, neurologiniais sutrikimais, 
taip pat apsvarstyti galimybę parengti 
modelį, skirtą kitoms svarbioms ligos 
sritims, remiantis Europos kovos su vėžiu 
planu;

Or. it

Pakeitimas 300
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) vėžys yra antra pagrindinė mirčių 
priežastis valstybėse narėse po širdies ir 
kraujagyslių ligų. Tai taip pat viena iš 
neužkrečiamųjų ligų, kurią nulemia bendri 
rizikos veiksniai ir kurios prevencija bei 
kontrolė būtų naudinga daugumai piliečių. 
2020 m. Komisija paskelbė Europos kovos 
su vėžiu planą, apimantį visą ligos ciklą, 
pradedant prevencija ir ankstyva 
diagnostika ir baigiant vėžiu sergančių 
pacientų ir vėžį įveikusių asmenų gydymu 
ir gyvenimo kokybe. Šios priemonės bus 
remiamos pagal šią Programą ir programos 
„Europos horizontas“ mokslinių vėžio 
tyrimų misiją;

(19) vėžys yra antra pagrindinė mirčių 
priežastis valstybėse narėse po širdies ir 
kraujagyslių ligų. Tai taip pat viena iš kelių 
neužkrečiamųjų ligų, kurią nulemia bendri 
rizikos veiksniai. Koordinuota vėžio ir kitų 
neužkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė 
būtų naudinga daugumai piliečių. 2020 m. 
Komisija paskelbė Europos kovos su vėžiu 
planą, apimantį visą ligos ciklą, pradedant 
prevencija ir ankstyva diagnostika ir 
baigiant vėžiu sergančių pacientų ir vėžį 
įveikusių asmenų gydymu ir gyvenimo 
kokybe, gerinant palaikomąją slaugą ir 
skausmo malšinimą. Šios priemonės 
turėtų būti remiamos pagal šią Programą ir 
programos „Europos horizontas“ mokslinių 
vėžio tyrimų misiją ir jomis turėtų būti 
siekiama kovos su vėžiu veiksmus įtraukti 
į platesnę neužkrečiamųjų ligų sistemą, 
kad būtų pereita nuo į ligas orientuoto 
požiūrio prie į pacientus orientuoto 
požiūrio;

Or. en

Pakeitimas 301
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) vėžys yra antra pagrindinė mirčių 
priežastis valstybėse narėse po širdies ir 
kraujagyslių ligų. Tai taip pat viena iš 
neužkrečiamųjų ligų, kurią nulemia bendri 
rizikos veiksniai ir kurios prevencija bei 
kontrolė būtų naudinga daugumai piliečių. 
2020 m. Komisija paskelbė Europos kovos 
su vėžiu planą, apimantį visą ligos ciklą, 
pradedant prevencija ir ankstyva 
diagnostika ir baigiant vėžiu sergančių 
pacientų ir vėžį įveikusių asmenų gydymu 

(19) vėžys yra antra pagrindinė mirčių 
priežastis valstybėse narėse po širdies ir 
kraujagyslių ligų. Tai taip pat viena iš 
neužkrečiamųjų ligų, kurią nulemia bendri 
rizikos veiksniai ir kurios prevencija bei 
kontrolė būtų naudinga daugumai piliečių. 
2020 m. Komisija paskelbė Europos kovos 
su vėžiu planą, apimantį visą ligos ciklą, 
pradedant prevencija ir ankstyva 
diagnostika ir baigiant vėžiu sergančių 
pacientų ir vėžį įveikusių asmenų gydymu 
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ir gyvenimo kokybe. Šios priemonės bus 
remiamos pagal šią Programą ir programos 
„Europos horizontas“ mokslinių vėžio 
tyrimų misiją;

ir gyvenimo kokybe. Šios priemonės turėtų 
būti remiamos pagal šią Programą ir 
programos „Europos horizontas“ mokslinių 
vėžio tyrimų misiją. Veiksmai vėžio srityje 
taip pat turėtų apimti bendrus rizikos 
veiksnius ir sinergiją su kitomis 
pagrindinėmis neužkrečiamosiomis 
ligomis, pavyzdžiui, neurologiniais 
sutrikimais, ir juose būtų apsvarstyta 
galimybė parengti pavyzdį kitoms 
pagrindinėms ligų kategorijoms, 
grindžiamą Europos kovos su vėžiu 
planu; 

Or. en

Pakeitimas 302
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) vėžys yra antra pagrindinė mirčių 
priežastis valstybėse narėse po širdies ir 
kraujagyslių ligų. Tai taip pat viena iš 
neužkrečiamųjų ligų, kurią nulemia bendri 
rizikos veiksniai ir kurios prevencija bei 
kontrolė būtų naudinga daugumai piliečių. 
2020 m. Komisija paskelbė Europos kovos 
su vėžiu planą, apimantį visą ligos ciklą, 
pradedant prevencija ir ankstyva 
diagnostika ir baigiant vėžiu sergančių 
pacientų ir vėžį įveikusių asmenų gydymu 
ir gyvenimo kokybe. Šios priemonės bus 
remiamos pagal šią Programą ir programos 
„Europos horizontas“ mokslinių vėžio 
tyrimų misiją;

(19) vėžys yra antra pagrindinė mirčių 
priežastis valstybėse narėse po širdies ir 
kraujagyslių ligų. Tai taip pat viena iš 
neužkrečiamųjų ligų, kurią nulemia bendri 
rizikos veiksniai ir kurios prevencija bei 
kontrolė būtų naudinga daugumai piliečių. 
2020 m. Komisija paskelbė Europos kovos 
su vėžiu planą, apimantį visą ligos ciklą, 
pradedant prevencija ir ankstyva 
diagnostika ir baigiant vėžiu sergančių 
pacientų ir vėžį įveikusių asmenų gydymu 
ir gyvenimo kokybe. Šios priemonės bus 
remiamos pagal šią Programą ir programos 
„Europos horizontas“ mokslinių vėžio 
tyrimų misiją. Imantis kovos su vėžiu 
veiksmų taip pat reikėtų atsižvelgti į 
bendrus rizikos veiksnius ir sąsajas su 
kitomis pagrindinėmis 
neužkrečiamosiomis ligomis, pavyzdžiui, 
neurologiniais sutrikimais, ir šie veiksmai 
turėtų sudaryti pagrindą kuriant modelį 
kitoms pagrindinėms ligų sritims;
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Or. pl

Pakeitimas 303
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) vėžys yra antra pagrindinė mirčių 
priežastis valstybėse narėse po širdies ir 
kraujagyslių ligų. Tai taip pat viena iš 
neužkrečiamųjų ligų, kurią nulemia bendri 
rizikos veiksniai ir kurios prevencija bei 
kontrolė būtų naudinga daugumai piliečių. 
2020 m. Komisija paskelbė Europos kovos 
su vėžiu planą, apimantį visą ligos ciklą, 
pradedant prevencija ir ankstyva 
diagnostika ir baigiant vėžiu sergančių 
pacientų ir vėžį įveikusių asmenų gydymu 
ir gyvenimo kokybe. Šios priemonės bus 
remiamos pagal šią Programą ir programos 
„Europos horizontas“ mokslinių vėžio 
tyrimų misiją;

(19) vėžys yra antra pagal svarbą mirčių 
priežastis valstybėse narėse po širdies ir 
kraujagyslių ligų. Tai taip pat viena iš 
neužkrečiamųjų ligų, kurią nulemia bendri 
rizikos veiksniai ir kurios prevencija bei 
kontrolė būtų naudinga daugumai piliečių. 
2020 m. Komisija paskelbė Europos kovos 
su vėžiu planą, apimantį visą ligos ciklą, 
pradedant prevencija ir ankstyva 
diagnostika ir baigiant vėžiu sergančių 
pacientų ir jį įveikusių asmenų gydymu ir 
gyvenimo kokybe, gerinant paliatyviąją 
priežiūrą ir skausmo malšinimą. Šios 
priemonės bus remiamos pagal šią 
Programą ir programos „Europos 
horizontas“ mokslinių vėžio tyrimų misiją. 
ES gali imtis vadovaujančio vaidmens 
teikiant humanitarinę pagalbą galutinės 
stadijos ligoniams, plėtodama ir 
įgyvendindama paliatyviąją priežiūrą;

Or. es

Pakeitimas 304
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) vėžys yra antra pagrindinė mirčių 
priežastis valstybėse narėse po širdies ir 
kraujagyslių ligų. Tai taip pat viena iš 
neužkrečiamųjų ligų, kurią nulemia bendri 

(19) vėžys sukelia 26 proc. visų mirčių 
ES, taigi yra antra pagrindinė mirčių 
priežastis valstybėse narėse po širdies ir 
kraujagyslių ligų, kurios sudaro 36 proc. 



PE653.822v01-00 152/283 AM\1207705LT.docx

LT

rizikos veiksniai ir kurios prevencija bei 
kontrolė būtų naudinga daugumai piliečių. 
2020 m. Komisija paskelbė Europos kovos 
su vėžiu planą, apimantį visą ligos ciklą, 
pradedant prevencija ir ankstyva 
diagnostika ir baigiant vėžiu sergančių 
pacientų ir vėžį įveikusių asmenų gydymu 
ir gyvenimo kokybe. Šios priemonės bus 
remiamos pagal šią Programą ir programos 
„Europos horizontas“ mokslinių vėžio 
tyrimų misiją;

visų mirčių ES. Tai taip pat viena iš 
neužkrečiamųjų ligų, kurią nulemia bendri 
rizikos veiksniai, tokie kaip nutukimas 
20 proc. vėžio atvejų, ir kurios prevencija 
bei kontrolė būtų naudinga daugumai 
piliečių. 2020 m. Komisija paskelbė 
Europos kovos su vėžiu planą, apimantį 
visą ligos ciklą, pradedant prevencija ir 
ankstyva diagnostika ir baigiant vėžiu 
sergančių pacientų ir vėžį įveikusių asmenų 
gydymu ir gyvenimo kokybe. Šios 
priemonės turėtų būti remiamos pagal šią 
Programą ir programos „Europos 
horizontas“ mokslinių vėžio tyrimų misiją;

Or. en

Pakeitimas 305
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) pripažįstama, kad vėžys dažnai 
diagnozuojamas vėlai, o tai reiškia, kad 
žmonėms, sergantiems pažengusios 
stadijos liga, yra mažiau gydymo 
galimybių. Anksčiau diagnozavus 
daugiau pacientų ligų, gydymo rezultatai 
būtų daug veiksmingesni, gyvenimo 
kokybė pagerėtų, o bendras 
išgyvenamumas išaugtų. Ankstyva 
diagnostika taip pat reiškia, kad sumažėtų 
sveikatos priežiūros našta. Palyginti su 
ankstyva diagnostika, atrankinė patikra 
dėl vėžio yra atskira ir sudėtingesnė 
visuomenės sveikatos strategijos dalis, 
kuriai reikia papildomų išteklių, 
infrastruktūros ir koordinavimo. Gerai 
suplanuota, tinkamai finansuojama ir 
atliekama atrankinė patikra gali padėti 
sumažinti mirčių nuo vėžio skaičių, o kai 
kurių vėžio tipų atveju – netgi sumažinti 
riziką susirgti vėžiu. Todėl Programa 
turėtų būti prisidedama prie investicijų į 
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ankstyvą diagnostiką ir atrankinę patikrą, 
taip pat prie tokios ankstyvos diagnostikos 
ir atrankinės patikros naudos 
populiarinimo ir informavimo apie jų 
naudą. ES turėtų turėti išsamias 
atrankinės patikros dėl vėžio 
rekomendacijas ir gaires dėl visų 
pagrindinių vėžinių susirgimų, kurios turi 
būti įgyvendintos visose valstybėse narėse; 

Or. en

Pakeitimas 306
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) pripažįstama, kad vėžys dažnai 
diagnozuojamas vėlai, o tai reiškia, kad 
žmonėms, sergantiems pažengusios 
stadijos liga, yra mažiau gydymo 
galimybių. Anksčiau diagnozavus 
daugiau pacientų ligų, gydymo rezultatai 
būtų daug veiksmingesni, gyvenimo 
kokybė pagerėtų, o bendras 
išgyvenamumas išaugtų. Ankstyva 
diagnostika taip pat reiškia, kad sumažėtų 
sveikatos priežiūros našta. Palyginti su 
ankstyva diagnostika, atrankinė patikra 
dėl vėžio yra atskira ir sudėtingesnė 
visuomenės sveikatos strategijos dalis, 
kuriai reikia papildomų išteklių, 
infrastruktūros ir koordinavimo. 
Įrodymais pagrįsta, gerai suplanuota, 
tinkamai finansuojama ir atliekama 
atrankinė patikra gali padėti sumažinti 
mirčių nuo vėžio skaičių, o kai kurių vėžio 
tipų atveju – netgi sumažinti riziką 
susirgti vėžiu. Todėl šia Programa turėtų 
būti prisidedama prie investicijų į 
ankstyvą diagnostiką ir įrodymais pagrįstą 
atrankinę patikrą, taip pat prie tokios 
ankstyvos diagnostikos ir atrankinės 
patikros naudos ir šalutinio poveikio 
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populiarinimo ir informavimo apie jų 
naudą ir šalutinį poveikį;

Or. en

Pagrindimas

Ne visos atrankinės patikros yra naudingos. Švedija nutraukė atrankinę patikrą dėl prostatos 
vėžio vyresniems nei 50 metų vyrams, nes ji laikoma neetiška. Atrankinė sveikatos patikra 
turėtų būti etiška ir pagrįsta įrodymais.

Pakeitimas 307
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) pagal SESV 153 straipsnį Sąjunga 
turi remti ir papildyti valstybių narių 
veiklą darbo aplinkos gerinimo ir 
darbuotojų sveikatos apsaugos, saugos ir 
darbo sąlygų srityse. Kadangi darbuotojai 
savo darbo vietose praleidžia daug laiko ir 
jiems gali kilti rizika, pavyzdžiui, pajusti 
pavojų sveikatai keliančių cheminių 
medžiagų, kancerogenų ir pakartotinių 
judesių poveikį, atsiranda didelė našta, 
susijusi su nedarbingumu, ir prarandama 
daug darbo dienų, o tai turi pasekmių 
asmeniui, šeimai ir visuomenei. 
Programoje taip pat turėtų būti atspindėta 
profesinės sveikatos svarba ir jos poveikis 
sveikatos priežiūros darbuotojams ir 
visuomenei. Komisija kartu su valstybėmis 
narėmis turėtų parengti naujus teisės 
aktus, kuriais būtų gerinamos darbuotojų 
sveikatos sąlygos, jų darbo sąlygos, darbo 
ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, 
skatinama gerovė ir geresnė psichikos 
sveikata, užkertamas kelias ankstyvam 
išėjimui į pensiją dėl blogos sveikatos ir 
prasto sveikatos valdymo;
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Or. en

Pakeitimas 308
Mick Wallace

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) nors, kaip nurodyta Europos kovos 
su vėžiu plane ir programos „Europos 
horizontas“ mokslinių vėžio tyrimų 
misijoje, Sąjunga šiuo metu daug dėmesio 
skiria vėžiui, pagal Programą turi būti 
užtikrinta, kad pagal ją būtų proporcingai 
remiami pacientai, sergantys kitomis 
pagrindinėmis lėtinėmis ligomis, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligomis, 
lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis, diabetu 
ir psichikos sveikatos sutrikimais. 
Europoje lėtinėms ligoms tenka 77 proc. 
visos ligų naštos (matuojama DALY (dėl 
sveikatos sutrikimų prarastais sveiko 
gyvenimo metais)). Iš jų 23 proc. sudaro 
širdies ir kraujagyslių ligos, 20 proc. – 
neuropsichiatrinės ligos ir 11 proc. – 
vėžys. Programa turėtų padėti užtikrinti, 
kad pagal ją remiami veiksmai būtų 
vienodai skirti visiems lėtinėmis ligomis 
sergantiems pacientams. Atsižvelgiant į 
tai, reikėtų pripažinti, kad Programa 
apima daugiau nei numatyta 
dabartiniuose ES įgaliojimuose, t. y. 
didelę dali būsimų ES įgaliojimų, nes jie 
baigs galioti 2027 m.;

Or. en

Pagrindimas

Europoje lėtinėms ligoms tenka 77 proc. visos ligų naštos (matuojama DALY (dėl sveikatos 
sutrikimų prarastais sveiko gyvenimo metais)). Iš jų 23 proc. sudaro širdies ir kraujagyslių 
ligos, 20 proc. – neuropsichiatrinės ligos ir 11 proc. – vėžys. Programa turėtų padėti 
užtikrinti, kad pagal ją remiami veiksmai būtų vienodai skirti visiems lėtinėmis ligomis 
sergantiems pacientams. Atsižvelgiant į tai, reikėtų pripažinti, kad Programa apima daugiau 
nei numatyta dabartiniuose ES įgaliojimuose, t. y. didelę dali būsimų ES įgaliojimų, nes jie 
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baigs galioti 2027 m.

Pakeitimas 309
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Naujausiame IARC autorių 
atliktame tyrime, paskelbtame 2020 m. 
vasario mėn. leidinyje „Lancet Global 
Health Journal“, pabrėžiama, kad labai 
svarbu skirti išteklių vėžio prevencijos 
programoms, kuriomis siekiama kovoti su 
infekcijomis, t. y. Helicobacter pylori, 
žmogaus papilomos virusu, hepatito B 
virusu ir hepatito C virusu, ypač didelės 
rizikos gyventojų grupėse. Tokie veiksmai 
gali gerokai sumažinti didėjančią vėžio 
naštą ir su juo susijusį mirtingumą. 
Programa turėtų paprasčiausiai padėti 
užtikrinti, kad būtų propaguojamos kovos 
su infekcinėmis ligomis priemonės, 
padedančios užkirsti kelią infekcinėms 
ligoms, skiepijant (jei yra skiepų), 
didinant informuotumą, atliekant 
ankstyvą diagnostiką ir (arba) atrankinę 
patikrą ir susiejant jas su gydymu, 
siekiant populiarinti vėžio prevenciją kaip 
vieną pagrindinių Europos Komisijos 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 310
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) esama daug mokslinių įrodymų, iš 
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kurių matyti, kad sveikatos prevencijos ir 
sveikatinimo politika (visuomenės 
sveikatos politika) yra labai svarbi 
užtikrinant piliečių teisę į sveikatą, be to, 
ekonominiu požiūriu ji yra 
veiksmingiausia. Vis dėlto net ir šiuo metu 
daugelio valstybių narių daugumos 
sveikatos sistemų biudžetuose labai mažai 
vietos skiriama sveikatos prevencijos ir 
sveikatinimo politikai. COVID-19 
pandemija aiškiai patvirtino, kad 
visuomenės sveikatos politika yra svarbi 
mūsų visuomenei. Dėl šios priežasties 
programos „ES – sveikatos labui“ 
projektai turi padėti valstybėms narėms 
performuoti jų sveikatos sistemų 
biudžetus, kad būtų užtikrintas didesnis 
šios politikos finansinis pajėgumas;

Or. en

Pakeitimas 311
Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Pagal Programą galėtų būti 
prisidedama steigiant Europos vėžio 
institutą, kuris būtų platforma praktikos 
standartams įdiegti pasitelkiant Europos 
vėžio referencijos centrų tinklus, visų 
dalyvaujančių šalių centrų Europoje ir už 
jos ribų klinikiniams duomenims rinkti ir 
pirmenybei pavyzdinėms akademinėms ir 
klinikinėms mokslinių tyrimų 
programoms teikti. Programa galėtų 
padėti visose valstybėse narėse kurti 
nacionalinius vėžio registrus, kurie yra 
labai svarbūs teikiant palyginamus 
duomenis apie vėžį;

Or. en



PE653.822v01-00 158/283 AM\1207705LT.docx

LT

Pakeitimas 312
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) infarktai ir insultai dažnai ištinka 
žmones, kuriems anksčiau nebuvo 
diagnozuotos širdies ir kraujagyslių ligos. 
Daugelis jų susiję su nenustatytomis 
genetinėmis ligomis, pavyzdžiui, šeimine 
hipercholesterolemija, aritmija, įgimta 
širdies liga, kardiomiopatija ir tokiomis 
ligomis kaip hipertenzija. Pagal programą 
turėtų būti remiamas politikos ir 
intervencijų siekiant nustatyti ir valdyti 
asmenis, kuriems kyla didelė rizika 
susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, 
formavimas, kad būtų užkirstas kelias 
ligos pasireiškimui ir sumažintas 
mirtingumas;

Or. it

Pakeitimas 313
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) vėlai diagnozavus vėžį ir 
struktūrines širdies ligas žmonėms, 
sergantiems pažengusios stadijos liga, yra 
mažiau gydymo galimybių. Ankstyva 
diagnostika yra labai svarbi siekiant 
veiksmingų gydymo rezultatų, geresnės 
gyvenimo kokybės ir sveikatos priežiūros 
naštos sumažinimo. Todėl šia Programa 
turėtų būti prisidedama prie investicijų į 
ankstyvą diagnostiką ir atrankinę patikrą, 
taip pat prie tokios ankstyvos diagnostikos 
ir atrankinės patikros dėl vėžio ir 
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struktūrinių širdies lygų naudos 
populiarinimo ir informavimo apie jų 
naudą; 

Or. en

Pakeitimas 314
Pernille Weiss

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) nutukimas yra ketvirta didžiausia 
tiesioginė ankstyvo mirtingumo priežastis 
ES. Šiomis aplinkybėmis nutukimas yra 
lėtinė liga, dėl kurios pasireiškia 80 proc. 
II tipo diabeto atvejų ir 20 proc. vėžio 
atvejų. Nutukimas yra pripažintas viena iš 
didelės rizikos ankstesnių lėtinių ligų ES 
ir jam turi būti taikoma įrodymais 
pagrįsta politika, suderinta su 
tarptautiniais standartais ir 
nacionalinėmis įgyvendinimo 
tendencijomis;

Or. en

Pakeitimas 315
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Programa turėtų padėti užtikrinti, 
kad pagal ją būtų proporcingai remiami 
pacientai, sergantys lėtinėmis ligomis, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligomis, 
vėžiu, nutukimu, lėtinėmis kvėpavimo 
takų ligomis, neurologiniais sutrikimais, 
diabetu ar psichikos sveikatos sutrikimais 
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ar jų turintys;

Or. en

Pakeitimas 316
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) IARC nurodo, kad vėžiu serga 
daugiau kaip 35 000 vaikų ir jaunuolių, o 
Europoje kasmet miršta daugiau kaip 
6 000 jaunų pacientų. Vaikų vėžys 
amžiaus ir biologiniu požiūriu priklauso 
specifinių retų piktybinių ligų kategorijai, 
kurių negalima gerai išgydyti 
ekstrapoliuojant suaugusiųjų vėžio 
metodus ir kurioms reikalingos nuolatinės 
specialios pastangos mokslinių tyrimų ir 
priežiūros srityje. Trūksta naujoviškų 
vėžiu sergančių vaikų gydymo būdų. Net 
ir senesnių patentu nesaugomų vaistų, 
kurie naudojami vaikams ne pagal 
indikacijas, atveju vis dar yra didelių 
problemų juos gauti, įskaitant stygių 
visoje Sąjungoje ir kai kurių valstybių 
narių biudžeto apribojimus, taip pat 
didelius skirtumus tarp šalių, susijusius 
su galimybėmis malšinti nuo vėžio 
gydomų vaikų skausmą. Taigi būtina 
skubiai atitinkamai persvarstyti 
reglamentavimo aplinką, kad būtų 
atsižvelgta į vaikų ir paauglių poreikius. 
Todėl Programoje turėtų būti numatyti 
veiksmai šioje srityje, visų pirma siekiant 
papildyti Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamentą (EB) Nr. 1901/2006 ir remti 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą 
mokslinių tyrimų srityje skiriant 
atitinkamus asignavimus, taip pat iš dalies 
pakeisti Direktyvos 2001/83/EB 10 
straipsnį, kad į jį būtų įtraukta dalis, kuria 
siekiama skatinti patentu nesaugomų 
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vaistų inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 317
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) sveikatos priežiūros darbuotojai 
atlieka labai svarbią funkciją kuriant 
atsparias sveikatos sistemas ir siekiant 
aukščiausių sveikatos standartų. Todėl 
Programa turėtų padėti Komisijai kurti 
veiksmingas, prieinamas ir atsparias 
sveikatos priežiūros ir apsaugos sistemas 
ir remti sveikatos priežiūros darbuotojų 
strategijos kūrimą ir įgyvendinimą. 
Užtikrinant sinergiją su ESF+, visų pirma 
su EaSI, pagal Programą turėtų būti 
numatytos strategijos priemonės 
suderintam mokymui ir švietimui, siekiant 
pagerinti sveikatos priežiūros specialistų 
mokymo programas, ypač susijusias su 
sveikatinimu ir ligų prevencija, ir jų 
skaitmeninius įgūdžius, kad būtų 
laikomasi į pacientus orientuoto ir 
rezultatais grindžiamo požiūrio į sveikatą. 
Programa taip pat turėtų padėti 
valstybėms narėms įgyvendinant šią 
strategiją spręsti protų nutekėjimo ir 
sveikatos priežiūros darbuotojų migracijos 
iš mažiau išsivysčiusių šalių problemas ir 
įgyvendinti darbuotojų išlaikymo politiką. 
Galimybė teikti aukštos kokybės, 
individualizuotą, tikslinę ir integruotą 
priežiūrą ir gerinti sveikatos priežiūros 
paslaugų aprėptį priklauso nuo sveikatos 
priežiūros darbuotojų buvimo, 
pasiekiamumo, priimtinumo, prisitaikymo 
ir profesionalumo;

Or. en
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Pakeitimas 318
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) be to, būtina nepamiršti, kad šios 
prevencijos ir sveikatinimo strategijos yra 
susijusios su visų sektorių politika: 
fiskaline, prekybos, ekonomikos, švietimo, 
būsto, kultūros, socialinės paramos ir kt. 
Sveikatos aspektų integravimas į visų 
sričių politiką turėtų būti nediskutuotinas 
visų sričių viešosios politikos principas. 
Vadinamasis sveikatos testas – tai 
nacionaliniu lygmeniu jau naudojama 
priemonė įvairių sektorių politikos 
poveikiui sveikatai įvertinti. Būtina visoms 
Sąjungos valdomoms programoms taikyti 
sveikatos testo metodiką;

Or. en

Pakeitimas 319
Mick Wallace

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) miokardo infarktas ir insultas 
dažnai ištinka žmones, kuriems anksčiau 
nebuvo diagnozuotos širdies ir 
kraujagyslių ligos. Daugeliu atvejų tai 
lemia nenustatytos genetinės ligos, tokios 
kaip šeiminė hipercholesterolemija, 
aritmija, įgimta širdies liga ir 
kardiomiopatija, ir sutrikimai, tokie kaip 
hipertenzija. Programa turėtų padėti 
parengti priemones ir veiksmus, skirtus 
asmenims, kuriems kyla didelė rizika 
susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, 
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informuoti ir jais pasirūpinti, kad būtų 
užkirstas kelias ligoms atsirasti ir 
sumažintas mirtingumas;

Or. en

Pagrindimas

Galima išvengti daug ankstyvų mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų, vėžio ir kitų lėtinių 
ligų, kontroliuojant pagrindinius rizikos veiksnius: tabako vartojimą, nesveiką mitybą ir fizinį 
neaktyvumą.Visapusiškai kovojant su širdies ir kraujagyslių ligomis būtina ir pirminė, ir 
antrinė prevencija.

Pakeitimas 320
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) nors, kaip nurodyta Europos kovos 
su vėžiu plane ir programos „Europos 
horizontas“ mokslinių vėžio tyrimų 
misijoje, Sąjunga šiuo metu daug dėmesio 
skiria vėžiui, Programa turėtų padėti 
užtikrinti, kad pagal ją būtų proporcingai 
remiami pacientai, sergantys kitomis 
pagrindinėmis lėtinėmis ligomis, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligomis, 
lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis, diabetu 
ir psichikos sveikatos sutrikimais;

Or. en

Pakeitimas 321
Mick Wallace

Pasiūlymas dėl reglamento
19 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19c) esminis širdies ir kraujagyslių ligų 
gydymo etapas yra reabilitacija po įvykio, 
įskaitant konsultacijas, medicininį 
gydymą, mankštą ir psichologinę pagalbą. 
Šios programos padeda užkirsti kelią ligos 
atsinaujinimui, optimizuoti gyvenimo 
kokybę, iš naujo integruoti pacientus į 
darbo rinką ir sumažinti sveikatos 
priežiūros paslaugų naštą mažinant 
ligonių sugrįžimo į ligonines atvejų 
skaičių. Nors didelė reabilitacijos po 
miokardo infarkto ir insulto nauda 
pacientams ir plačiajai visuomenei yra 
tinkamai pagrįsta dokumentais, daugelyje 
Sąjungos valstybių narių galimybės 
naudotis kokybiška reabilitacija ir jos 
taikymas yra nereguliarūs ir laikomi 
nepakankamai naudojamais ištekliais. 
Pagal Programą turėtų būti remiamas 
didesnis reabilitacijos ir antrinės 
prevencijos taikymas;

Or. en

Pagrindimas

Reabilitacijos nauda pacientams ir plačiajai visuomenei yra didelė. Širdies ir kraujagyslių 
reabilitacija turi būti neatsiejama paciento gydymo plano dalis ir ji turi būti prieinama 
visiems reikalavimus atitinkantiems pacientams visoje Sąjungoje. Širdies ir kraujagyslių 
reabilitacija padidina pacientų galimybes grįžti į darbą ir gali padėti sumažinti invalidumo 
pašalpas.

Pakeitimas 322
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
19 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19c) esminis ligų gydymo etapas yra 
reabilitacija, įskaitant konsultacijas, 
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medicininį gydymą, mankštą ir 
psichologinę pagalbą. Šios programos 
padeda užkirsti kelią ligos atsinaujinimui, 
optimizuoti gyvenimo kokybę, iš naujo 
integruoti pacientus į darbo rinką ir 
sumažinti sveikatos priežiūros paslaugų 
naštą mažinant ligonių sugrįžimo į 
ligonines atvejų skaičių. Nors reabilitacija 
yra labai naudinga pacientams ir plačiajai 
visuomenei, daugelyje valstybių narių 
galimybės naudotis kokybiška reabilitacija 
ir jos taikymas yra nereguliarūs ir laikomi 
nepakankamai naudojamais ištekliais. 
Pagal Programą turėtų būti remiamas 
didesnis reabilitacijos ir antrinės 
prevencijos taikymas, sumažinant ligų 
naštą;

Or. en

Pakeitimas 323
Christian Ehler
PPE frakcijos vardu
Dan Nica
S&D frakcijos vardu
Martina Dlabajová
RENEW frakcijos vardu
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu
Marisa Matias
GUE/NGL frakcijos vardu
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
19 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19c) pripažįstama, kad vėžys dažnai 
diagnozuojamas vėlai, o tai reiškia, kad 
žmonėms, sergantiems pažengusios 
stadijos liga, yra mažiau gydymo 
galimybių. Todėl Programa turėtų būti 
prisidedama prie investicijų į ankstyvą 
diagnostiką ir atrankinę patikrą, taip pat 
prie tokios ankstyvos diagnostikos ir 
atrankinės patikros naudos populiarinimo 
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ir informavimo apie jų naudą, laikantis 
PSO, JT ir ES rekomendacijų arba jomis 
neapsiribojant ir užtikrinant sinergiją su 
programa „Europos horizontas“, jos 
mokslinių vėžio tyrimų misija ir 
atitinkamomis partnerystėmis;

Or. en

Pakeitimas 324
Christian Ehler
PPE frakcijos vardu
Dan Nica
S&D frakcijos vardu
Martina Dlabajová
RENEW frakcijos vardu
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu
Marisa Matias
GUE/NGL frakcijos vardu
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
19 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19d) vaikų vėžys amžiaus ir biologiniu 
požiūriu priklauso specifinių retų 
piktybinių ligų kategorijai, kurių 
negalima gerai išgydyti ekstrapoliuojant 
suaugusiųjų vėžio metodus ir kurioms 
reikalingos nuolatinės specialios 
pastangos mokslinių tyrimų ir priežiūros 
srityje. Programoje turėtų būti numatyti 
kovai su vaikų vėžiu skirti veiksmai, 
kuriais visų pirma būtų siekiama išspręsti 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamente (EB) Nr. 1901/20061a 
nustatytų apribojimų šios ligos srityje 
klausimą ir remti tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą mokslinių tyrimų 
srityje skiriant reikiamus asignavimus, 
užtikrinant sinergiją su programa 
„Europos horizontas“, jos mokslinių vėžio 
tyrimų misija ir atitinkamomis 
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partnerystėmis;
__________________
1a 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1901/2006 dėl pediatrijoje vartojamų 
vaistinių preparatų, iš dalies keičiantis 
Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, 
Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 
2001/83/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 726/2004 (Tekstas svarbus EEE) (OL 
L 378, 2006 12 27, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 325
Joanna Kopcińska

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 
priemonę nedarbo rizikai dėl 
ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE), 
taip pat ES išorės veiksmų priemones, kaip 
antai Kaimynystės, vystymosi ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonę ir 

(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 
priemonę nedarbo rizikai dėl 
ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE), 
taip pat ES išorės veiksmų priemones, kaip 
antai Kaimynystės, vystymosi ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonę ir 
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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 ir būtų suderinti šių politikos sričių, 
programų ir fondų strateginiai reikalavimai 
(pvz., reikiamos sąlygos pagal ERPF ir 
ESF+);

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 326
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

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 
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 

(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), įskaitant 
INTERREG, Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonę, įskaitant 
Reformų įgyvendinimo priemonę, 
„Erasmus“, 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 
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III. 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+);

III. 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 327
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) sveikatos priežiūros darbuotojai 
atlieka labai svarbią funkciją kuriant 
atsparias sveikatos apsaugos sistemas ir 
siekiant aukščiausių sveikatos standartų. 
Todėl Programa turėtų padėti Komisijai 
kurti veiksmingas, prieinamas ir atsparias 
sveikatos priežiūros ir apsaugos sistemas 
ir remti sveikatos priežiūros darbuotojų 
strategijos kūrimą ir įgyvendinimą. 
Užtikrinant sąveiką su „Europos 
socialiniu fondu +“ (ESF +) ir visų pirma 
su Užimtumo ir socialinių inovacijų 
programa (EaSI), pagal Programą turėtų 
būti numatytos strategijos priemonės 
suderintam mokymui ir švietimui, siekiant 
pagerinti sveikatos priežiūros specialistų 
mokymo programas ir jų skaitmeninius 
įgūdžius, kad būtų laikomasi į pacientus 
orientuoto ir rezultatais grindžiamo 
požiūrio į sveikatą. Programa taip pat 
turėtų padėti valstybėms narėms 
įgyvendinant šią strategiją spręsti protų 
nutekėjimo ir sveikatos priežiūros 
darbuotojų migracijos iš Europos 
Sąjungos rytinėje dalyje esančių valstybių 
narių problemas ir įgyvendinti darbuotojų 
išlaikymo politiką. Galimybė teikti aukštos 
kokybės, standartizuotą, tikslinę ir 
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integruotą priežiūrą ir gerinti sveikatos 
priežiūros paslaugų aprėptį priklauso nuo 
sveikatos priežiūros darbuotojų buvimo, 
pasiekiamumo, priimtinumo, prisitaikymo 
ir profesionalumo;

Or. en

Pakeitimas 328
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) įgyvendinant ir vertinant 
Programą turėtų būti laikomasi požiūrio 
„sveikatos aspektų integravimas į visų 
sričių politiką “ ir „sveikatos aspektų 
integravimas į visą finansavimą“. 
Vykdant Programą Komisija turėtų atlikti 
sistemingą visų ES politikos sričių ir 
finansavimo poveikio sveikatai vertinimą, 
grindžiamą tarpsektoriniais rodikliais, 
kad įvertintų jų poveikį gerinant mūsų 
piliečių sveikatą ir gerovę;

Or. en

Pakeitimas 329
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) pagal Programą turėtų būti 
remiamos pažeidžiamos gyventojų grupės, 
kurioms dėl jų socialinių, ekonominių ar 
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geografinių ypatumų sunkiau gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas. 
Programos ir ESF + bei ERPF sąveika 
yra labai svarbi, todėl Komisija, 
remdamasi SESV 349 straipsniu, turėtų 
atsižvelgti į atokių vietovių ir, konkrečiau, 
atokiausių regionų ypatumus;

Or. en

Pakeitimas 330
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20b) Programa turėtų užtikrinti aktyvų 
pilietinės visuomenės (ypač pacientų 
asociacijų) ir akademinės bendruomenės 
(ypač sveikatos priežiūros specialistų) 
dalyvavimą, kad būtų užtikrintas 
proporcingas atstovavimas ir dalyvavimas 
siekiant visuomenės sveikatos tikslų. 
Europos sveikatos organizacijos turėtų 
prisidėti prie Programos įgyvendinimo ir 
vertinimo;

Or. en

Pakeitimas 331
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
20 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20c) Konferencijoje dėl Europos 
ateities, kurioje galėtų būti pateikti aiškūs 
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pasiūlymai dėl Europos sveikatos politikos 
stiprinimo, turėtų būti atsižvelgta į 
paskutinių ir dabartinių programų 
vertinimus;

Or. en

Pakeitimas 332
Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) pagal SESV 114 straipsnį aukštas 
sveikatos apsaugos lygis turėtų būti 
užtikrintas Sąjungos priimamais teisės 
aktais, skirtais vidaus rinkos sukūrimui ir 
veikimui. Remiantis SESV 114 straipsniu 
ir 168 straipsnio 4 dalies c punktu, buvo 
parengta plačios apimties Sąjungos acquis, 
kuria garantuojami aukšti vaistų ir 
medicinos priemonių kokybės ir saugos 
standartai. Didėjant sveikatos priežiūros 
paslaugų paklausai, valstybių narių 
sveikatos priežiūros sistemoms tampa 
problemiška įsigyti ir įpirkti vaistų ir 
medicinos priemonių. Siekiant užtikrinti 
geresnę visuomenės sveikatos apsaugą, 
pacientų saugą ir įgalinimą Sąjungoje, 
labai svarbu, kad pacientai ir sveikatos 
sistemos galėtų gauti kokybiškų sveikatos 
priežiūros produktų ir galėtų jais 
visapusiškai naudotis;

(21) pagal SESV 114 straipsnį aukštas 
sveikatos apsaugos lygis turėtų būti 
užtikrintas Sąjungos priimamais teisės 
aktais, skirtais vidaus rinkos sukūrimui ir 
veikimui. Remiantis SESV 114 straipsniu 
ir 168 straipsnio 4 dalies c punktu, buvo 
parengta plačios apimties Sąjungos acquis, 
kuria garantuojami aukšti vaistų ir 
medicinos priemonių kokybės ir saugos 
standartai. Didėjant sveikatos priežiūros 
paslaugų paklausai, valstybių narių 
sveikatos priežiūros sistemoms vaistų ir 
medicinos priemonių prieinamumas, 
pasiekiamumas ir įperkamumas tampa 
problemiški. Siekiant užtikrinti geresnę 
visuomenės sveikatos apsaugą, pacientų 
saugą ir įgalinimą Sąjungoje, labai svarbu, 
kad pacientai ir sveikatos sistemos galėtų 
gauti kokybiškų sveikatos priežiūros 
produktų ir galėtų jais visapusiškai 
naudotis. Tokia galimybė jų gauti galėtų 
būti didinama geriau koordinuojant 
valstybių narių veiksmus ir visuomet 
išlaikant atvirą ir gerai veikiančią vidaus 
rinką;

Or. en

Pakeitimas 333
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) pagal SESV 114 straipsnį aukštas 
sveikatos apsaugos lygis turėtų būti 
užtikrintas Sąjungos priimamais teisės 
aktais, skirtais vidaus rinkos sukūrimui ir 
veikimui. Remiantis SESV 114 straipsniu 
ir 168 straipsnio 4 dalies c punktu, buvo 
parengta plačios apimties Sąjungos acquis, 
kuria garantuojami aukšti vaistų ir 
medicinos priemonių kokybės ir saugos 
standartai. Didėjant sveikatos priežiūros 
paslaugų paklausai, valstybių narių 
sveikatos priežiūros sistemoms tampa 
problemiška įsigyti ir įpirkti vaistų ir 
medicinos priemonių. Siekiant užtikrinti 
geresnę visuomenės sveikatos apsaugą, 
pacientų saugą ir įgalinimą Sąjungoje, 
labai svarbu, kad pacientai ir sveikatos 
sistemos galėtų gauti kokybiškų sveikatos 
priežiūros produktų ir galėtų jais 
visapusiškai naudotis;

(21) pagal SESV 114 straipsnį aukštas 
sveikatos apsaugos lygis turėtų būti 
užtikrintas Sąjungos priimamais teisės 
aktais, skirtais vidaus rinkos sukūrimui ir 
veikimui. Remiantis SESV 114 straipsniu 
ir 168 straipsnio 4 dalies c punktu, buvo 
parengta plačios apimties Sąjungos acquis, 
kuria garantuojami aukšti vaistų ir 
medicinos priemonių kokybės ir saugos 
standartai. Didėjant sveikatos priežiūros 
paslaugų paklausai, valstybių narių 
sveikatos priežiūros sistemoms tampa 
problemiška įsigyti ir įpirkti vaistų ir 
medicinos priemonių. Siekiant užtikrinti 
geresnę visuomenės sveikatos apsaugą, 
pacientų saugą ir įgalinimą Sąjungoje, 
labai svarbu, kad pacientai ir sveikatos 
sistemos galėtų gauti kokybiškų sveikatos 
priežiūros paslaugų ir produktų, taip pat ir 
tarpvalstybiniu mastu, ir galėtų jais 
visapusiškai naudotis.

Or. en

Pakeitimas 334
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) pagal SESV 114 straipsnį aukštas 
sveikatos apsaugos lygis turėtų būti 
užtikrintas Sąjungos priimamais teisės 
aktais, skirtais vidaus rinkos sukūrimui ir 
veikimui. Remiantis SESV 114 straipsniu 
ir 168 straipsnio 4 dalies c punktu, buvo 
parengta plačios apimties Sąjungos acquis, 

(21) pagal SESV 114 straipsnį aukštas 
sveikatos apsaugos lygis turėtų būti 
užtikrintas Sąjungos priimamais teisės 
aktais, skirtais vidaus rinkos sukūrimui ir 
veikimui. Remiantis SESV 114 straipsniu 
ir 168 straipsnio 4 dalies c punktu, buvo 
parengta plačios apimties Sąjungos acquis, 
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kuria garantuojami aukšti vaistų ir 
medicinos priemonių kokybės ir saugos 
standartai. Didėjant sveikatos priežiūros 
paslaugų paklausai, valstybių narių 
sveikatos priežiūros sistemoms tampa 
problemiška įsigyti ir įpirkti vaistų ir 
medicinos priemonių. Siekiant užtikrinti 
geresnę visuomenės sveikatos apsaugą, 
pacientų saugą ir įgalinimą Sąjungoje, 
labai svarbu, kad pacientai ir sveikatos 
sistemos galėtų gauti kokybiškų sveikatos 
priežiūros produktų ir galėtų jais 
visapusiškai naudotis;

kuria garantuojami aukšti vaistų ir 
medicinos priemonių kokybės ir saugos 
standartai. Didėjant sveikatos priežiūros 
paslaugų paklausai, valstybių narių 
sveikatos priežiūros sistemoms tampa 
problemiška įsigyti ir įpirkti vaistų ir 
medicinos priemonių. Siekiant užtikrinti 
geresnę visuomenės sveikatos apsaugą, 
pacientų saugą ir įgalinimą Sąjungoje, 
labai svarbu, kad pacientai ir sveikatos 
sistemos galėtų gauti tvarių, veiksmingų, 
teisingų ir kokybiškų sveikatos priežiūros 
produktų ir galėtų jais visapusiškai 
naudotis;

Or. en

Pakeitimas 335
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) pagal SESV 114 straipsnį aukštas 
sveikatos apsaugos lygis turėtų būti 
užtikrintas Sąjungos priimamais teisės 
aktais, skirtais vidaus rinkos sukūrimui ir 
veikimui. Remiantis SESV 114 straipsniu 
ir 168 straipsnio 4 dalies c punktu, buvo 
parengta plačios apimties Sąjungos acquis, 
kuria garantuojami aukšti vaistų ir 
medicinos priemonių kokybės ir saugos 
standartai. Didėjant sveikatos priežiūros 
paslaugų paklausai, valstybių narių 
sveikatos priežiūros sistemoms tampa 
problemiška įsigyti ir įpirkti vaistų ir 
medicinos priemonių. Siekiant užtikrinti 
geresnę visuomenės sveikatos apsaugą, 
pacientų saugą ir įgalinimą Sąjungoje, 
labai svarbu, kad pacientai ir sveikatos 
sistemos galėtų gauti kokybiškų sveikatos 
priežiūros produktų ir galėtų jais 

(21) pagal SESV 114 straipsnį aukštas 
sveikatos apsaugos lygis turėtų būti 
užtikrintas Sąjungos priimamais teisės 
aktais, skirtais vidaus rinkos sukūrimui ir 
veikimui. Remiantis SESV 114 straipsniu 
ir 168 straipsnio 4 dalies c punktu, buvo 
parengta plačios apimties Sąjungos acquis, 
kuria garantuojami aukšti vaistų ir 
medicinos priemonių kokybės ir saugos 
standartai. Didėjant sveikatos priežiūros 
paslaugų paklausai, valstybių narių 
sveikatos priežiūros sistemoms tampa 
problemiška įsigyti ir įpirkti vaistų ir 
medicinos priemonių. Siekiant užtikrinti 
geresnę visuomenės sveikatos apsaugą, 
pacientų saugą ir įgalinimą Sąjungoje, 
labai svarbu, kad pacientai ir sveikatos 
sistemos galėtų gauti įperkamų kokybiškų 
sveikatos priežiūros produktų ir galėtų jais 
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visapusiškai naudotis; visapusiškai naudotis;

Or. en

Pakeitimas 336
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Programa turėtų padėti stiprinti 
Europos vaistų rinką, siekiant pagreitinti 
lygiateisę prieigą prie vaistų, suteikti 
didesnes priežiūros galimybes, sutaupyti 
kuo daugiau nacionalinio sveikatos 
biudžeto lėšų ir nesudaryti kliūčių 
generinius ir panašius biologinius vaistus 
gaminančioms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 337
Christian Ehler
PPE frakcijos vardu
Dan Nica
S&D frakcijos vardu
Martina Dlabajová
RENEW frakcijos vardu
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas ir 
mažinamas vaistų, medicinos priemonių ir 
kitų sveikatos priežiūros produktų stygius 
ir užtikrinamas didesnis tų produktų 
prieinamumas ir įperkamumas ir apribota 
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grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

jų tiekimo grandinių priklausomybė nuo 
trečiųjų šalių. Visų pirma, siekiant spręsti 
nepatenkintų medicininių poreikių 
problemą pagal Programą turėtų būti 
remiami klinikiniai tyrimai, kad būtų 
sparčiau kuriami naujoviški veiksmingi 
vaistai ir gydymas, išduodami jų leidimai ir 
sudaromos galimybės jų gauti, skatinamos 
iniciatyvos didinti antimikrobinių 
medžiagų, individualizuotų vaistų ir 
skiepų gamybos pajėgumus, ir skatinama 
skaitmeninė sveikatos priežiūros produktų 
pertvarka ir skatinama kurti informacijos 
apie vaistus stebėsenos ir rinkimo 
platformas. Programa taip pat turėtų 
pagerinti sprendimų dėl vaistų priėmimą, 
suteikiant galimybę reguliavimo 
institucijoms ir sveikatos technologijų 
vertinimo įstaigoms gauti realių sveikatos 
priežiūros duomenų ir juos analizuoti. 
Programa turėtų padėti užtikrinti 
geriausią mokslinių tyrimų rezultatų 
panaudojimą ir sudaryti palankesnes 
sąlygas sveikatos srities inovacijoms 
sveikatos priežiūros sistemose ir 
klinikinėje praktikoje įsisavinti, plėtoti ir 
diegti, įskaitant inovacijas retųjų ligų 
srityje. 2020 m. Komisija paskelbė, kad 
bus pradėta vykdyti Europos farmacijos 
strategija, kurios bendras tikslas – padėti 
užtikrinti saugių ir įperkamų vaistų 
tiekimą Sąjungoje, kad būtų patenkinti 
pacientų poreikiai, ir remti Europos 
farmacijos pramonės pastangas diegti 
inovacijas Sąjungoje ir visame pasaulyje. 
Pagal Programą turėtų būti remiamas 
Europos farmacijos strategijos 
įgyvendinimas siekiant skatinti 
konkurencingą farmacijos pramonę, 
atsižvelgiant į tai, kad ES tebėra 
pirmaujantis regionas pasaulyje 
patentinių vaistų veikliųjų sudedamųjų 
dalių gamybos srityje; 

Or. en



AM\1207705LT.docx 177/283 PE653.822v01-00

LT

Pakeitimas 338
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški, holistiniai ir veiksmingi vaistai 
ir gydymas, išduodami jų leidimai ir 
sudaromos galimybės jų gauti, skatinamos 
iniciatyvos didinti antimikrobinių 
medžiagų, individualizuotų vaistų ir 
skiepų gamybos pajėgumus, ir skatinama 
skaitmeninė sveikatos priežiūros produktų 
pertvarka ir skatinama kurti informacijos 
apie vaistus stebėsenos ir rinkimo 
platformas. Programa taip pat turėtų 
pagerinti sprendimų dėl vaistų priėmimą, 
suteikiant galimybę reguliavimo 
institucijoms ir sveikatos technologijų 
vertinimo įstaigoms gauti realių sveikatos 
priežiūros duomenų ir juos analizuoti. 
Programa turėtų padėti užtikrinti 
geriausią mokslinių tyrimų rezultatų 
panaudojimą ir sudaryti palankesnes 
sąlygas sveikatos srities inovacijoms 
sveikatos priežiūros sistemose ir 
klinikinėje praktikoje įsisavinti, plėtoti ir 
diegti. 2020 m. Komisija paskelbė, kad bus 
pradėta vykdyti Europos farmacijos 
strategija, kurios bendras tikslas – padėti 
užtikrinti saugių ir įperkamų vaistų 
tiekimą Sąjungoje, kad būtų patenkinti 
pacientų poreikiai, ir remti Europos 
farmacijos pramonės pastangas diegti 
inovacijas Sąjungoje ir visame pasaulyje. 
Pagal Programą turėtų būti remiamas 
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Europos farmacijos strategijos 
įgyvendinimas ir su gydymu vaistais 
susijusios naštos mažinimas;

Or. en

Pakeitimas 339
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai ir gydymas, 
išduodami jų leidimai ir sudaromos 
galimybės jų gauti, skatinamos iniciatyvos 
didinti antimikrobinių medžiagų, 
individualizuotų vaistų ir priežiūros, 
gydymo ir skiepų gamybos pajėgumus, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas. Programa taip pat 
turėtų pagerinti sprendimų dėl vaistų 
priėmimą, suteikiant galimybę 
reguliavimo institucijoms ir sveikatos 
technologijų vertinimo įstaigoms gauti 
realių sveikatos priežiūros duomenų ir 
juos analizuoti. Programa turėtų padėti 
užtikrinti geriausią mokslinių tyrimų 
rezultatų panaudojimą ir sudaryti 
palankesnes sąlygas sveikatos srities 
inovacijoms sveikatos priežiūros sistemose 
ir klinikinėje praktikoje įsisavinti, plėtoti 
ir diegti. 2020 m. Komisija paskelbė, kad 
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bus pradėta vykdyti Europos farmacijos 
strategija, kurios bendras tikslas – padėti 
užtikrinti saugių ir įperkamų vaistų 
tiekimą Sąjungoje, kad būtų patenkinti 
pacientų poreikiai, ir remti Europos 
farmacijos pramonės pastangas diegti 
inovacijas Sąjungoje ir visame pasaulyje. 
Pagal Programą turėtų būti remiamas 
Europos farmacijos strategijos 
įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 340
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius, užkertamas 
jam kelias ir jis valdomas ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai ir gydymas, 
išduodami jų leidimai ir sudaromos 
galimybės jų gauti, skatinamos iniciatyvos 
didinti antimikrobinių medžiagų, 
individualizuotų vaistų ir skiepų gamybos 
pajėgumus, ir skatinama skaitmeninė 
sveikatos priežiūros produktų pertvarka ir 
skatinama kurti informacijos apie vaistus 
stebėsenos ir rinkimo platformas. 
Programa turėtų padėti užtikrinti 
geriausią mokslinių tyrimų rezultatų 
panaudojimą ir sudaryti palankesnes 
sąlygas įsisavinti, plėtoti ir diegti klinikinę 
praktiką. 2020 m. Komisija paskelbė, kad 
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bus pradėta vykdyti Europos farmacijos 
strategija, kurios bendras tikslas – padėti 
užtikrinti saugių ir įperkamų vaistų 
tiekimą Sąjungoje, kad būtų patenkinti 
pacientų poreikiai, ir remti Europos 
farmacijos pramonės pastangas diegti 
inovacijas Sąjungoje ir visame pasaulyje. 
Pagal Programą turėtų būti remiamas 
Europos farmacijos strategijos 
įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 341
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius 
vaistus, kaip antai antimikrobines 
medžiagas, ir skatinama skaitmeninė 
sveikatos priežiūros produktų pertvarka ir 
skatinama kurti informacijos apie vaistus 
stebėsenos ir rinkimo platformas;

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai ir medicinos 
priemonės, išduodami jų leidimai ir 
sudaromos galimybės jų gauti, skatinami 
naujų vaistų moksliniai tyrimai ir 
kūrimas, ypatingą dėmesį skiriant 
antimikrobinėms medžiagoms ir 
skiepams, siekiant spręsti atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms ir ligų, 
kurių galima išvengti skiepijant, 
problemą, stiprinti svarbiausių vaistų ir 
veikliųjų vaistinių medžiagų gamybą, 
kurti tokius vaistus ir skatinti skaitmeninė 
sveikatos priežiūros produktų ir 
informacijos apie pacientų sveikatą, kad 
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jie patys labiau rūpintųsi savo sveikata, 
taip pat informacijos apie sveikatos 
priežiūros paslaugų, vaistų ir medicinos 
priemonių naudojimą stebėsenos ir 
rinkimo platformų pertvarką;

Or. en

Pakeitimas 342
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami 
jų leidimai ir sudaromos galimybės jų 
gauti, skatinamos iniciatyvos kurti tokius 
vaistus, kaip antai antimikrobines 
medžiagas, ir skatinama skaitmeninė 
sveikatos priežiūros produktų pertvarka ir 
skatinama kurti informacijos apie vaistus 
stebėsenos ir rinkimo platformas;

(22) pagal Programą turėtų būti 
parengta bendra visos Europos vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygiaus stebėjimo, 
ataskaitų teikimo ir pranešimo apie jį 
sistema, kad būtų išvengta vidaus rinkos 
susiskaidymo ir užtikrinamas didesnis tų 
produktų prieinamumas ir įperkamumas ir 
apribota jų tiekimo grandinių 
priklausomybė nuo trečiųjų šalių. Visų 
pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiamas klinikinių 
ir praktinių įrodymų rinkimas, kad būtų 
galima kurti veiksmingus naujus vaistus, 
išduoti jų leidimus, juos vertinti ir sudaryti 
galimybes jų gauti. Pagal Programą turėtų 
būti skatinama skaitmeninė sveikatos 
priežiūros produktų ir bendros visos 
Europos informacijos apie vaistus 
stebėsenos ir rinkimo platformų pertvarka. 
Pagal Programą turėtų būti remiamas 
naujos Europos farmacijos strategijos 
įgyvendinimas ir Europos vaistų 
agentūros (EMA) darbas;

Or. en



PE653.822v01-00 182/283 AM\1207705LT.docx

LT

Pakeitimas 343
Edina Tóth

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas. Pagal Programą 
turėtų būti remiami veiksmai, kuriais 
siekiama kovoti su neteisėtose svetainėse 
neteisėtų pardavėjų platinamais 
suklastotais vaistais, kurie dabar kelia 
didelį susirūpinimą. Ši praktika gali 
pridaryti didelės žalos ir sukelti rimtų 
sveikatos sutrikimų arba pabloginti 
piliečių sveikatos būklę. Labai svarbu, kad 
ES koordinuotų suklastotų vaistų 
aptikimą ir kovą su jais;

Or. en

Pakeitimas 344
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas ir 
sprendžiamas vaistų, medicinos priemonių, 
skiepų, diagnostikos priemonių ir kitų 
sveikatos priežiūros produktų stygius ir 
užtikrinamas didesnis tų produktų 
prieinamumas ir įperkamumas ir apribota 
jų tiekimo grandinių priklausomybė nuo 
trečiųjų šalių. Visų pirma, siekiant spręsti 
nepatenkintų medicininių poreikių 
problemą pagal Programą turėtų būti 
remiami klinikiniai tyrimai, kad būtų 
sparčiau kuriami naujoviški veiksmingi 
vaistai, išduodami jų leidimai ir sudaromos 
galimybės jų gauti, skatinamos iniciatyvos 
kurti tokius vaistus, kaip antai 
antimikrobines medžiagas, ir skatinama 
skaitmeninė sveikatos priežiūros produktų 
pertvarka ir skatinama kurti informacijos 
apie vaistus stebėsenos ir rinkimo 
platformas. Visapusiškas ir greitas 
Reglamento (ES) Nr. 536/2014 dėl 
žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų 
taikymas turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas pradėti Europos lygmeniu 
suderintai ir koordinuotai vykdyti plataus 
masto klinikinius tyrimus;

Or. en

Pakeitimas 345
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
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įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių, 
visų pirma veiksmai, prireikus užtikrinant 
sąveiką su kitomis programomis, kuriais 
siekiama skatinti vaistinių augalų 
auginimą vietoje valstybėse narėse ir 
skatinti bei remti veikliųjų medžiagų ir 
generinių vaistų gamybą Europos 
Sąjungoje. Visų pirma, siekiant spręsti 
nepatenkintų medicininių poreikių 
problemą pagal Programą turėtų būti 
remiami klinikiniai tyrimai, kad būtų 
sparčiau kuriami naujoviški veiksmingi 
vaistai, išduodami jų leidimai ir sudaromos 
galimybės jų gauti, skatinamos iniciatyvos 
kurti tokius vaistus, kaip antai 
antimikrobines medžiagas, ir skatinama 
skaitmeninė sveikatos priežiūros produktų 
pertvarka ir skatinama kurti informacijos 
apie vaistus stebėsenos ir rinkimo 
platformas;

Or. it

Pakeitimas 346
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius, užkertamas 
jam kelias ir jis valdomas ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 



AM\1207705LT.docx 185/283 PE653.822v01-00

LT

skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas. Pagal Programą 
turėtų būti remiamas naujos Europos 
farmacijos strategijos įgyvendinimas ir 
Europos vaistų agentūros (EMA) darbas;

Or. en

Pakeitimas 347
Maria Spyraki

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais numatomas ir 
remiamas vaistų, medicinos priemonių ir 
kitų sveikatos priežiūros produktų stygiaus 
centrinis stebėjimo ir ankstyvo pranešimo 
mechanizmas ir užtikrinamas didesnis tų 
produktų prieinamumas ir įperkamumas, 
kartu apribojant jų tiekimo grandinių 
priklausomybę nuo trečiųjų šalių, ir 
išvengiama vidaus rinkos susiskaidymo. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

Or. en
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Pakeitimas 348
Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais sukuriama 
bendra visos Europos vaistų, medicinos 
priemonių ir kitų sveikatos priežiūros 
produktų stygiaus stebėjimo, ataskaitų 
teikimo ir pranešimo apie jį sistema, kad 
būtų išvengta vidaus rinkos susiskaidymo 
ir užtikrinamas didesnis tų produktų 
prieinamumas ir įperkamumas ir apribota 
jų tiekimo grandinių priklausomybė nuo 
trečiųjų šalių. Visų pirma, siekiant spręsti 
nepatenkintų medicininių poreikių 
problemą pagal Programą turėtų būti 
remiami klinikiniai tyrimai, kad būtų 
sparčiau kuriami naujoviški veiksmingi 
vaistai, išduodami jų leidimai ir sudaromos 
galimybės jų gauti, skatinamos iniciatyvos 
kurti tokius vaistus, kaip antai 
antimikrobines medžiagas, ir skatinama 
skaitmeninė sveikatos priežiūros produktų 
pertvarka ir skatinama kurti bendras visos 
Europos informacijos apie vaistus 
stebėsenos ir rinkimo platformas.

Or. en

Pakeitimas 349
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais sukuriama 
bendra visos Europos vaistų, medicinos 
priemonių ir kitų sveikatos priežiūros 
produktų stygiaus stebėjimo, ataskaitų 
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įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

teikimo ir pranešimo apie jį sistema, kad 
būtų išvengta vidaus rinkos susiskaidymo 
ir užtikrinamas didesnis tų produktų 
prieinamumas ir įperkamumas ir apribota 
jų tiekimo grandinių priklausomybė nuo 
trečiųjų šalių. Visų pirma, siekiant spręsti 
nepatenkintų medicininių poreikių 
problemą pagal Programą turėtų būti 
remiami klinikiniai tyrimai, kad būtų 
sparčiau kuriami naujoviški veiksmingi 
vaistai, išduodami jų leidimai ir sudaromos 
galimybės jų gauti, skatinamos iniciatyvos 
kurti tokius vaistus, kaip antai 
antimikrobines medžiagas, ir skatinama 
skaitmeninė sveikatos priežiūros produktų 
pertvarka ir skatinama kurti informacijos 
apie vaistus stebėsenos ir rinkimo 
platformas;

Or. en

Pakeitimas 350
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, skirti visos Europos 
stebėsenos, deklaravimo ir pranešimo 
sistemai sukurti, kuriais būtų stebimas 
vaistų, medicinos priemonių ir kitų 
sveikatos priežiūros produktų stygius, kad 
būtų sustiprinta bendroji rinka ir 
užtikrinamas didesnis tų produktų 
prieinamumas ir įperkamumas ir apribota 
jų tiekimo grandinių priklausomybė nuo 
trečiųjų šalių. Visų pirma, siekiant spręsti 
nepatenkintų medicininių poreikių 
problemą pagal Programą turėtų būti 
remiami klinikiniai tyrimai, kad būtų 
sparčiau kuriami naujoviški veiksmingi 
vaistai, išduodami jų leidimai ir sudaromos 
galimybės jų gauti, skatinamos iniciatyvos 
kurti tokius vaistus, kaip antai 
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rinkimo platformas; antimikrobines medžiagas, ir skatinama 
skaitmeninė sveikatos priežiūros produktų 
pertvarka ir skatinama kurti informacijos 
apie vaistus stebėsenos ir rinkimo 
platformas;

Or. fr

Pakeitimas 351
César Luena

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais sukuriama 
Europos vaistų, medicinos priemonių ir 
kitų sveikatos priežiūros produktų stygiaus 
stebėjimo, ataskaitų teikimo ir pranešimo 
apie jį sistema, kad būtų išvengta vidaus 
rinkos susiskaidymo ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

Or. en

Pakeitimas 352
Jessica Polfjärd
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas, 
pasiekiamumas ir įperkamumas ir apribota 
jų tiekimo grandinių priklausomybė nuo 
nedidelio gamintojų skaičiaus ir 
įvertinama Sąjungos priklausomybė nuo 
trečiųjų šalių. Visų pirma, siekiant spręsti 
nepatenkintų medicininių poreikių 
problemą pagal Programą turėtų būti 
remiami klinikiniai tyrimai, kad būtų 
sparčiau kuriami naujoviški veiksmingi 
vaistai, išduodami jų leidimai ir sudaromos 
galimybės jų gauti, skatinamos iniciatyvos 
kurti tokius vaistus, kaip antai 
antimikrobines medžiagas, ir skatinama 
skaitmeninė sveikatos priežiūros produktų 
pertvarka ir skatinama kurti informacijos 
apie vaistus stebėsenos ir rinkimo 
platformas;

Or. en

Pakeitimas 353
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais šalinamos 
pagrindinės vaistų, medicinos priemonių ir 
kitų sveikatos priežiūros produktų stygiaus 
priežastys, stebimas jų stygius valstybėse 
narėse ir Sąjungoje ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
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Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

Or. en

Pakeitimas 354
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų 
šalių. Visų pirma, siekiant spręsti 
nepatenkintų medicininių poreikių 
problemą pagal Programą turėtų būti 
remiami klinikiniai tyrimai, kad būtų 
sparčiau kuriami naujoviški veiksmingi 
vaistai, išduodami jų leidimai ir sudaromos 
galimybės jų gauti, skatinamos iniciatyvos 
kurti tokius vaistus, kaip antai 
antimikrobines medžiagas, ir skatinama 
skaitmeninė sveikatos priežiūros produktų 
pertvarka ir skatinama kurti informacijos 
apie vaistus stebėsenos ir rinkimo 
platformas;

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir jam 
užkertamas kelias ir užtikrinamas didesnis 
tų produktų prieinamumas ir įperkamumas 
ir apribota jų tiekimo grandinių 
priklausomybė nuo vieno šaltinio. Visų 
pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

Or. en
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Pakeitimas 355
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas 
didesnis tų produktų prieinamumas ir 
įperkamumas ir apribota jų tiekimo 
grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. 
Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

(22) todėl pagal Programą turėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų stygius ir jam 
užkertamas kelias, ir užtikrinamas didesnis 
tų produktų prieinamumas ir įperkamumas 
ir apribota jų tiekimo grandinių 
priklausomybė nuo trečiųjų šalių. Visų 
pirma, siekiant spręsti nepatenkintų 
medicininių poreikių problemą pagal 
Programą turėtų būti remiami klinikiniai 
tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami 
naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų 
leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, 
skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, 
kaip antai antimikrobines medžiagas, ir 
skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros 
produktų pertvarka ir skatinama kurti 
informacijos apie vaistus stebėsenos ir 
rinkimo platformas;

Or. en

Pakeitimas 356
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Pasaulio sveikatos asamblėjos 
Rezoliucijoje Nr. WHA 67.18 šalys 
raginamos 1) pritaikyti, priimti ir, kai 
tikslinga, įgyvendinti PSO 2014–2023 m. 
tradicinės medicinos strategiją kaip 
nacionalinės tradicinės ir alternatyviosios 
medicinos programų ar darbo planų 
pagrindą ir 2) parengti ir įgyvendinti 
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darbo planus siekiant integruoti tradicinę 
ir alternatyviąją mediciną į sveikatos 
priežiūros paslaugas, visų pirma pirminės 
sveikatos priežiūros paslaugas. PSO 
2014–2023 m. tradicinės medicinos 
strategijos tikslas – padėti valstybėms 
narėms formuoti politiką ir įgyvendinti 
sveikatos gerinimo veiksmų planus 
naudojantis tradicine, alternatyviąja ir 
integratyviąja medicina;

Or. en

Pakeitimas 357
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) turėtų būti remiami veiksmai, 
kuriais siekiama užtikrinti kompleksinių 
ES politikos iniciatyvų, kuriomis siekiama 
kurti tvarią Europą, kurioje būtų 
užtikrinta aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsauga, pavyzdžiui, Europos žaliojo 
kurso ir jį sudarančių strategijų, 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 358
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) į savo Farmacijos strategiją 
Komisija turėtų įtraukti retųjų ir 
pediatrinių vaistų teisės aktų ir Direktyvos 
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2001/83/EB, nustatančios Bendrijos 
kodeksą, reglamentuojantį žmonėms 
skirtus vaistus, peržiūrą;

Or. en

Pakeitimas 359
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) siekiant išplėsti galimybes naudotis 
sveikatos technologijomis, pagal 
Programą turėtų būti remiami veiksmai, 
kurie padeda įgyvendinti 2019 m. 
Pasaulio sveikatos asamblėjos rezoliuciją 
dėl vaistų, vakcinų ir kitų sveikatos 
priežiūros produktų rinkų skaidrumo 
didinimo;

Or. en

Pakeitimas 360
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) siekiant užtikrinti veiksmingą 
kontrolę ir visišką procedūrų, taikomų 
vaistų kainoms nustatyti, skaidrumą, 
Komisija turėtų pasiūlyti persvarstyti 
Direktyvą 89/105/EEB dėl priemonių, 
reglamentuojančių vaistų kainų 
nustatymo skaidrumą;

Or. en
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Pakeitimas 361
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
22 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22c) siekdama sumažinti savo 
priklausomybę nuo trečiųjų šalių įsigyjant 
tam tikrus biologinius ir vaistinius 
preparatus, pavyzdžiui, iš kraujo ir 
plazmos pagamintus vaistus, Sąjunga 
turėtų padidinti savo pajėgumus rinkti ir 
kaupti kraują ir plazmą. Tam, kad tų 
gaminių nepritrūktų, Sąjunga turėtų 
skubiai peržiūrėti kraujo, audinių ir 
ląstelių srities teisės aktus – Direktyvą 
2002/98/EB ir Direktyvą 2004/23/EB;

Or. en

Pakeitimas 362
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kadangi optimaliai naudojant 
vaistus ir antimikrobines medžiagas naudos 
gauna visų pirma atskiri asmenys ir 
sveikatos sistemos, pagal Programą turėtų 
būti skatinama juos naudoti apdairiai ir 
veiksmingai. Atsižvelgiant į bendros 
sveikatos koncepcija grindžiamą Europos 
kovos su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms veiksmų planą14, priimtą 2017 
m. birželio mėn. valstybių narių prašymu, 
ir atsižvelgiant į patirtį kovojant su 
antrinėmis bakterinėmis infekcijomis, 
susijusiomis su COVID 19, labai svarbu, 

(23) kadangi optimaliai naudojant 
vaistus ir antimikrobines medžiagas naudos 
gauna visų pirma atskiri asmenys ir 
sveikatos sistemos, pagal Programą turėtų 
būti skatinama juos naudoti apdairiai ir 
veiksmingai. Atsižvelgiant į bendros 
sveikatos koncepcija grindžiamą Europos 
kovos su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms veiksmų planą14, priimtą 2017 
m. birželio mėn. valstybių narių prašymu, 
ir atsižvelgiant į tai, kad Europos ligų 
kontrolės cento duomenimis 2015 m. dėl 
antibiotikams atsparių bakterijų sukeltų 
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kad pagal Programą būtų remiami 
veiksmai, kuriais siekiama apdairiai 
naudoti antimikrobines medžiagas 
žmonėms, gyvūnams gydyti ir kultūriniams 
augalams apsaugoti, įgyvendinant 
integruotą pacientų saugos ir medikų 
klaidų prevencijos politiką;

infekcijų Europos Sąjungoje ir Europos 
ekonominėje erdvėje mirė 33 110 žmonių, 
ir į patirtį kovojant su antrinėmis 
bakterinėmis infekcijomis, susijusiomis su 
COVID 19, labai svarbu, kad pagal 
Programą būtų remiami veiksmai, kuriais 
siekiama apdairiai naudoti antimikrobines 
medžiagas žmonėms, gyvūnams gydyti ir 
kultūriniams augalams apsaugoti, 
įgyvendinant integruotą pacientų saugos ir 
medikų klaidų prevencijos politiką. Be to, 
pažymi, kad dėl atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms plitimo 
Programoje reikės daugiau dėmesio skirti 
infekcijų, kurias sukelia gramneigiamos 
bakterijos, prevencijai, nes esama 
palyginti nedaug jų gydymo galimybių ir 
kuriama nedaug naujų antibiotikų;

__________________ __________________
14 Komisijos komunikatas Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Bendros sveikatos 
koncepcija grindžiamas Europos kovos su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms 
(AAM) veiksmų planas“, COM(2017) 339 
final, 2017 06 29.

14 Komisijos komunikatas Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Bendros sveikatos 
koncepcija grindžiamas Europos kovos su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms 
(AAM) veiksmų planas“, COM(2017) 339 
final, 2017 06 29.

Or. en

Pakeitimas 363
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kadangi optimaliai naudojant 
vaistus ir antimikrobines medžiagas naudos 
gauna visų pirma atskiri asmenys ir 
sveikatos sistemos, pagal Programą turėtų 
būti skatinama juos naudoti apdairiai ir 
veiksmingai. Atsižvelgiant į bendros 
sveikatos koncepcija grindžiamą Europos 
kovos su atsparumu antimikrobinėms 

(23) kadangi optimaliai naudojant 
vaistus ir antimikrobines medžiagas naudos 
gauna visų pirma atskiri asmenys ir 
sveikatos sistemos, pagal Programą turėtų 
būti skatinama juos naudoti apdairiai ir 
veiksmingai. Atsižvelgiant į bendros 
sveikatos koncepcija grindžiamą Europos 
kovos su atsparumu antimikrobinėms 
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medžiagoms veiksmų planą14, priimtą 2017 
m. birželio mėn. valstybių narių prašymu, 
ir atsižvelgiant į patirtį kovojant su 
antrinėmis bakterinėmis infekcijomis, 
susijusiomis su COVID 19, labai svarbu, 
kad pagal Programą būtų remiami 
veiksmai, kuriais siekiama apdairiai 
naudoti antimikrobines medžiagas 
žmonėms, gyvūnams gydyti ir kultūriniams 
augalams apsaugoti, įgyvendinant 
integruotą pacientų saugos ir medikų 
klaidų prevencijos politiką;

medžiagoms veiksmų planą, priimtą 2017 
m. birželio mėn. valstybių narių prašymu, 
ir atsižvelgiant į patirtį kovojant su 
antrinėmis bakterinėmis infekcijomis, 
susijusiomis su COVID 19, labai svarbu, 
kad pagal Programą būtų remiami 
veiksmai, kuriais siekiama apdairiai 
naudoti antimikrobines medžiagas 
žmonėms, gyvūnams gydyti ir kultūriniams 
augalams apsaugoti, įgyvendinant 
integruotą pacientų saugos ir medikų 
klaidų prevencijos politiką. Pagal 
Programą turėtų būti remiamos ECDC 
stebėsenos ir priežiūros programos, 
susijusios su antimikrobinių medžiagų 
naudojimu ir AAM, ir parama vietos, 
regioninių ir nacionalinių kovos su AAM 
planų įgyvendinimui, remiantis įrodymais 
pagrįstomis strategijomis ir dalijantis 
gerąja patirtimi Sąjungoje;

__________________ __________________
14 Komisijos komunikatas Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Bendros sveikatos 
koncepcija grindžiamas Europos kovos su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms 
(AAM) veiksmų planas“, COM(2017) 339 
final, 2017 06 29.

14 Komisijos komunikatas Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Bendros sveikatos 
koncepcija grindžiamas Europos kovos su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms 
(AAM) veiksmų planas“, COM(2017) 339 
final, 2017 06 29.

Or. en

Pakeitimas 364
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kadangi optimaliai naudojant 
vaistus ir antimikrobines medžiagas naudos 
gauna visų pirma atskiri asmenys ir 
sveikatos sistemos, pagal Programą turėtų 
būti skatinama juos naudoti apdairiai ir 
veiksmingai. Atsižvelgiant į bendros 
sveikatos koncepcija grindžiamą Europos 
kovos su atsparumu antimikrobinėms 

(23) kadangi optimaliai naudojant 
vaistus ir antimikrobines medžiagas naudos 
gauna visų pirma atskiri asmenys ir 
sveikatos sistemos, pagal Programą turėtų 
būti skatinama juos naudoti apdairiai ir 
veiksmingai. Atsižvelgiant į bendros 
sveikatos koncepcija grindžiamą Europos 
kovos su atsparumu antimikrobinėms 
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medžiagoms veiksmų planą14, priimtą 2017 
m. birželio mėn. valstybių narių prašymu, 
ir atsižvelgiant į patirtį kovojant su 
antrinėmis bakterinėmis infekcijomis, 
susijusiomis su COVID 19, labai svarbu, 
kad pagal Programą būtų remiami 
veiksmai, kuriais siekiama apdairiai 
naudoti antimikrobines medžiagas 
žmonėms, gyvūnams gydyti ir kultūriniams 
augalams apsaugoti, įgyvendinant 
integruotą pacientų saugos ir medikų 
klaidų prevencijos politiką;

medžiagoms veiksmų planą14, priimtą 2017 
m. birželio mėn. valstybių narių prašymu, 
ir atsižvelgiant į patirtį kovojant su 
antrinėmis bakterinėmis infekcijomis, 
susijusiomis su COVID 19, labai svarbu, 
kad pagal Programą būtų remiami 
veiksmai, kuriais siekiama apdairiai 
naudoti antimikrobines medžiagas 
žmonėms, gyvūnams gydyti ir kultūriniams 
augalams apsaugoti, įgyvendinant 
integruotą pacientų saugos ir medikų 
klaidų prevencijos politiką. Šiuo atžvilgiu 
Reglamentas (ES) 2019/6 dėl 
veterinarinių vaistų turėtų būti 
peržiūrėtas tam, kad antibiotiniai ir kiti 
vaistai būtų naudojami tik tam tikrą 
laikotarpį gydyti ligą paskyrus 
veterinarijos gydytojui ir nebūtų 
naudojami profilaktikai;

__________________ __________________
14 Komisijos komunikatas Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Bendros sveikatos 
koncepcija grindžiamas Europos kovos su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms 
(AAM) veiksmų planas“, COM(2017) 339 
final, 2017 06 29.

14 Komisijos komunikatas Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Bendros sveikatos 
koncepcija grindžiamas Europos kovos su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms 
(AAM) veiksmų planas“, COM(2017) 339 
final, 2017 06 29.

Or. en

Pakeitimas 365
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kadangi optimaliai naudojant 
vaistus ir antimikrobines medžiagas naudos 
gauna visų pirma atskiri asmenys ir 
sveikatos sistemos, pagal Programą turėtų 
būti skatinama juos naudoti apdairiai ir 
veiksmingai. Atsižvelgiant į bendros 
sveikatos koncepcija grindžiamą Europos 
kovos su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms veiksmų planą14, priimtą 2017 

(23) kadangi optimaliai naudojant 
vaistus ir antimikrobines medžiagas naudos 
gauna visų pirma atskiri asmenys ir 
sveikatos sistemos, pagal Programą turėtų 
būti skatinama juos naudoti apdairiai ir 
veiksmingai. Atsižvelgiant į bendros 
sveikatos koncepcija grindžiamą Europos 
kovos su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms veiksmų planą14, priimtą 2017 
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m. birželio mėn. valstybių narių prašymu, 
ir atsižvelgiant į patirtį kovojant su 
antrinėmis bakterinėmis infekcijomis, 
susijusiomis su COVID 19, labai svarbu, 
kad pagal Programą būtų remiami 
veiksmai, kuriais siekiama apdairiai 
naudoti antimikrobines medžiagas 
žmonėms, gyvūnams gydyti ir kultūriniams 
augalams apsaugoti, įgyvendinant 
integruotą pacientų saugos ir medikų 
klaidų prevencijos politiką.

m. birželio mėn. valstybių narių prašymu, 
ir atsižvelgiant į patirtį kovojant su 
antrinėmis bakterinėmis infekcijomis, 
susijusiomis su COVID 19, labai svarbu, 
kad pagal Programą būtų remiami 
veiksmai, kuriais siekiama apdairiai 
naudoti antimikrobines medžiagas 
žmonėms, gyvūnams gydyti ir kultūriniams 
augalams apsaugoti, įgyvendinant 
integruotą pacientų saugos ir medikų 
klaidų prevencijos politiką. Programos 
„ES – sveikatos labui“ finansavimas 
turėtų būti grindžiamas atsekamais 
veiksmais, visoje Sąjungoje nustatant 
antibiotikų ir vaistų naudojimo mažinimo 
tikslus, ir pagal ją turėtų būti remiami 
naujų antibiotikų moksliniai tyrimai ir 
kūrimas;

__________________ __________________
14 Komisijos komunikatas Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Bendros sveikatos 
koncepcija grindžiamas Europos kovos su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms 
(AAM) veiksmų planas“, COM(2017) 339 
final, 2017 06 29.

14 Komisijos komunikatas Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Bendros sveikatos 
koncepcija grindžiamas Europos kovos su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms 
(AAM) veiksmų planas“, COM(2017) 339 
final, 2017 06 29.

Or. en

Pakeitimas 366
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kadangi optimaliai naudojant 
vaistus ir antimikrobines medžiagas naudos 
gauna visų pirma atskiri asmenys ir 
sveikatos sistemos, pagal Programą turėtų 
būti skatinama juos naudoti apdairiai ir 
veiksmingai. Atsižvelgiant į bendros 
sveikatos koncepcija grindžiamą Europos 
kovos su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms veiksmų planą14, priimtą 2017 
m. birželio mėn. valstybių narių prašymu, 

(23) kadangi optimaliai naudojant 
vaistus ir antimikrobines medžiagas naudos 
gauna visų pirma atskiri asmenys ir 
sveikatos sistemos, pagal Programą turėtų 
būti skatinama juos naudoti apdairiai ir 
veiksmingai. Atsižvelgiant į bendros 
sveikatos koncepcija grindžiamą Europos 
kovos su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms veiksmų planą14, priimtą 2017 
m. birželio mėn. valstybių narių prašymu, 
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ir atsižvelgiant į patirtį kovojant su 
antrinėmis bakterinėmis infekcijomis, 
susijusiomis su COVID 19, labai svarbu, 
kad pagal Programą būtų remiami 
veiksmai, kuriais siekiama apdairiai 
naudoti antimikrobines medžiagas 
žmonėms, gyvūnams gydyti ir kultūriniams 
augalams apsaugoti, įgyvendinant 
integruotą pacientų saugos ir medikų 
klaidų prevencijos politiką.

ir atsižvelgiant į patirtį kovojant su 
antrinėmis bakterinėmis infekcijomis, 
susijusiomis su COVID 19, labai svarbu, 
kad pagal Programą būtų remiami 
veiksmai, kuriais siekiama apdairiai 
naudoti antimikrobines medžiagas 
žmonėms, gyvūnams gydyti ir kultūriniams 
augalams apsaugoti, ir veiksmai, 
apimantys neantibiotinio integracinio 
gydymo taikymą, įgyvendinant integruotą 
ir integracinę pacientų saugos ir medikų 
klaidų prevencijos politiką;

__________________ __________________
14 Komisijos komunikatas Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Bendros sveikatos 
koncepcija grindžiamas Europos kovos su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms 
(AAM) veiksmų planas“, COM(2017) 339 
final, 2017 06 29.

14 Komisijos komunikatas Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Bendros sveikatos 
koncepcija grindžiamas Europos kovos su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms 
(AAM) veiksmų planas“, COM(2017) 339 
final, 2017 06 29.

Or. en

Pakeitimas 367
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) su sveikatos priežiūra susijusios 
infekcijos – tai infekcijos, kuriomis 
pacientai užsikrečia, kai gydomas kitas jų 
sveikatos sutrikimas. ECDC apskaičiavo, 
kad su sveikatos priežiūra susijusiomis 
infekcijomis Sąjungoje vidutiniškai 
užsikrečia vienas iš 20 hospitalizuotų 
pacientų, t. y. 4,1 mln. pacientų per metus, 
o dėl tokių infekcijų kiekvienais metais 
numiršta 37 000 žmonių. Prasta pacientų 
sauga yra rimta visuomenės sveikatos 
problema ir didelė ekonominė našta esant 
ribotiems sveikatos priežiūros ištekliams. 
Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų 
gali pasitaikyti bet kurioje sveikatos 
priežiūros įstaigoje, įskaitant ligonines, 
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ambulatorinius chirurgijos centrus, 
galutinės stadijos inkstų ligų įstaigas ir 
ilgalaikės priežiūros įstaigas. Todėl 
svarbu, kad Komisija pagal Programą 
parengtų gaires, kaip užkirsti kelią su 
sveikatos priežiūra susijusioms 
infekcijoms, ir kad pagal Programą būtų 
remiamos investicijas į sveikatos 
priežiūros sistemų modernizavimą 
siekiant įveikti ir sumažinti su sveikatos 
priežiūra susijusių infekcijų skaičių ir 
remiamos intervencines priemones 
pacientų saugai gerinti, be kita ko, 
įgyvendinant 2009 m. birželio 9 d. 
Tarybos rekomendaciją dėl pacientų 
saugos, įskaitant su sveikatos priežiūra 
susijusių infekcijų prevenciją ir kontrolę. 
Europos lygmens bendradarbiavimas ir 
koordinavimas pacientų saugos srityje 
turėtų būti stiprinamas sukuriant Europos 
pacientų saugos tinklą, kuris būtų 
remiamas pagal Sveikatos programą ir 
kuriame tiesiogiai dalyvautų pacientų 
organizacijos;

Or. en

Pakeitimas 368
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) su sveikatos priežiūra susijusios 
infekcijos – tai infekcijos, kuriomis 
pacientai užsikrečia, kai gydomas kitas jų 
sveikatos sutrikimas. ECDC apskaičiavo, 
kad su sveikatos priežiūra susijusiomis 
infekcijomis Sąjungoje vidutiniškai 
užsikrečia vienas iš 20 hospitalizuotų 
pacientų, t. y. 4,1 mln. pacientų per metus, 
o dėl tokių infekcijų kiekvienais metais 
numiršta 37 000 žmonių. Prasta pacientų 
sauga yra rimta visuomenės sveikatos 
problema ir didelė ekonominė našta esant 
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ribotiems sveikatos priežiūros ištekliams. 
Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų 
gali pasitaikyti bet kurioje sveikatos 
priežiūros įstaigoje, įskaitant ligonines, 
ambulatorinius chirurgijos centrus, 
galutinės stadijos inkstų ligų įstaigas ir 
ilgalaikės priežiūros įstaigas. Todėl 
svarbu, kad Komisija pagal Programą 
parengtų gaires, kaip užkirsti kelią su 
sveikatos priežiūra susijusioms 
infekcijoms, ir kad pagal Programą būtų 
remiamos investicijas į sveikatos 
priežiūros sistemų modernizavimą 
siekiant įveikti ir sumažinti su sveikatos 
priežiūra susijusių infekcijų skaičių ir 
remiamos intervencines priemones 
pacientų saugai gerinti, be kita ko, 
įgyvendinant 2009 m. birželio 9 d. 
Tarybos rekomendaciją dėl pacientų 
saugos, įskaitant su sveikatos priežiūra 
susijusių infekcijų prevenciją ir kontrolę. 
Europos lygmens bendradarbiavimas ir 
koordinavimas pacientų saugos srityje 
turėtų būti stiprinamas sukuriant Europos 
pacientų saugos tinklą, kuris būtų 
remiamas pagal Sveikatos programą ir 
kuriame tiesiogiai dalyvautų pacientų 
organizacijos;

Or. en

Pakeitimas 369
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) su sveikatos priežiūra susijusios 
infekcijos – tai infekcijos, kuriomis 
pacientai užsikrečia, kai gydomas kitas jų 
sveikatos sutrikimas, arba infekcijos, 
kuriomis serga ilgalaikiai priežiūros 
įstaigų gyventojai. ECDC apskaičiavo, 
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kad su sveikatos priežiūra susijusiomis 
infekcijomis Sąjungoje vidutiniškai 
užsikrečia vienas iš 20 hospitalizuotų 
pacientų, t. y. 4,1 mln. pacientų per metus, 
o dėl tokių infekcijų kiekvienais metais 
numiršta 37 000 žmonių. Prasta pacientų 
sauga yra rimta visuomenės sveikatos 
problema ir didelė ekonominė našta esant 
ribotiems sveikatos priežiūros ištekliams. 
Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų 
gali pasitaikyti bet kurioje sveikatos 
priežiūros įstaigoje, įskaitant ligonines, 
ambulatorinius chirurgijos centrus, 
galutinės stadijos inkstų ligų įstaigas ir 
ilgalaikės priežiūros įstaigas. Todėl 
svarbu, kad Komisija pagal Programą 
parengtų gaires, kaip užkirsti kelią su 
sveikatos priežiūra susijusioms 
infekcijoms, ir kad pagal Programą būtų 
remiamos investicijos į sveikatos 
priežiūros sistemų modernizavimą 
siekiant įveikti ir sumažinti su sveikatos 
priežiūra susijusių infekcijų skaičių ir 
būtų remiamos intervencinės priemonės 
pacientų saugai gerinti, be kita ko, 
įgyvendinant 2009 m. birželio 9 d. 
Tarybos rekomendaciją dėl pacientų 
saugos, įskaitant su sveikatos priežiūra 
susijusių infekcijų prevenciją ir kontrolę;

Or. en

Pakeitimas 370
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) veiksmingas tarptautinis 
bendradarbiavimas yra labai svarbus 
siekiant kontroliuoti su sveikatos 
priežiūra susijusias infekcijas ir 
atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, 
o ES tenka svarbus vaidmuo remiant 
valstybes nares šioje srityje, pavyzdžiui, 



AM\1207705LT.docx 203/283 PE653.822v01-00

LT

vykdant mokslinių tyrimų programas, 
naudojant ECDC valdomas stebėjimo 
sistemas ir kuriant ES masto paplitimo 
tyrimo metodiką;

Or. en

Pakeitimas 371
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) PSO duomenimis, 2012 m. dėl 
gyvenimo ar darbo nesveikoje aplinkoje 
mirė 12,6 mln. žmonių – tai sudaro beveik 
ketvirtadalį visų mirčių pasaulyje. 
Aplinkos taršos veiksniai, pavyzdžiui, oro, 
vandens ir dirvožemio tarša, cheminis 
poveikis, klimato kaita ir ultravioletinė 
spinduliuotė sukelia daugiau kaip 100 
ligų ir sužalojimų;

Or. en

Pakeitimas 372
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) Programos veiksmais turėtų būti 
skatinama ir užtikrinama Europos 
piliečių aplinkos higiena pagal Europos 
žaliąjį kursą. Sąjunga turėtų patvirtinti 
PSO apibrėžtį, pagal kurią aplinkos 
higiena apibrėžiama kaip „žmonių 
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sveikatos aspektų, pavyzdžiui, gyvenimo 
kokybės, kuriuos lemia mūsų aplinkos 
fiziniai, cheminiai, biologiniai, socialiniai, 
psichosocialiniai ir estetiniai veiksniai, 
įtraukimas. Ji taip pat susijusi su aplinkos 
veiksnių, galinčių turėti įtakos dabartinės 
ir būsimų kartų sveikatai, prevencijos, 
valdymo ir kontrolės politika ir praktika“;

Or. en

Pakeitimas 373
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kadangi žmonėms skirtų ir 
veterinarinių vaistinių medžiagų keliama 
aplinkos tarša yra nauja aplinkos problema, 
galinti daryti poveikį visuomenės sveikatai, 
pagal Programą turėtų būti skatinama imtis 
priemonių, kuriomis būtų gerinamas 
rizikos aplinkai, susijusios su vaistų 
gamyba, naudojimu ir šalinimu, vertinimas 
ir tinkamas valdymas, laikantis Europos 
Sąjungos strateginio požiūrio į vaistus 
aplinkoje15;

(24) kadangi žmonėms skirtų ir 
veterinarinių vaistinių medžiagų keliama 
aplinkos tarša yra nauja aplinkos problema, 
galinti daryti poveikį visuomenės sveikatai, 
pagal Programą turėtų būti skatinama imtis 
priemonių, kuriomis būtų gerinamas 
rizikos aplinkai, susijusios su vaistų 
gamyba, naudojimu ir šalinimu, vertinimas 
ir tinkamas valdymas, laikantis Europos 
Sąjungos strateginio požiūrio į vaistus 
aplinkoje. Vykdant Programą padidės 
būtinybė atlikti poveikio sveikatai 
vertinimus ES politikos srityse ir pagal ją 
turėtų būti skatinamas sveikatingumas ir 
sveikatos apsauga visose ES politikos 
srityse, atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, 
Biologinės įvairovės strategiją, Europos 
farmacijos strategiją ir kt.;

__________________ __________________
15 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
„Europos Sąjungos strateginis požiūris į 
vaistus aplinkoje“, COM(2019)128 final, 

15 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
„Europos Sąjungos strateginis požiūris į 
vaistus aplinkoje“, COM(2019)128 final, 
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2019 03 11. 2019 03 11.

Or. en

Pakeitimas 374
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kadangi žmonėms skirtų ir 
veterinarinių vaistinių medžiagų keliama 
aplinkos tarša yra nauja aplinkos 
problema, galinti daryti poveikį 
visuomenės sveikatai, pagal Programą 
turėtų būti skatinama imtis priemonių, 
kuriomis būtų gerinamas rizikos aplinkai, 
susijusios su vaistų gamyba, naudojimu ir 
šalinimu, vertinimas ir tinkamas valdymas, 
laikantis Europos Sąjungos strateginio 
požiūrio į vaistus aplinkoje15;

(24) kadangi žmonėms skirtų ir 
veterinarinių vaistinių medžiagų keliama 
tarša yra nauja aplinkos problema, galinti 
daryti poveikį visuomenės sveikatai, pagal 
Programą turėtų būti skatinama imtis 
priemonių, kuriomis būtų gerinamas 
rizikos aplinkai, susijusios su vaistų 
gamyba, naudojimu ir šalinimu, vertinimas 
ir tinkamas valdymas, laikantis Europos 
Sąjungos strateginio požiūrio į vaistus 
aplinkoje15;

__________________ __________________
15 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
„Europos Sąjungos strateginis požiūris į 
vaistus aplinkoje“, COM(2019)128 final, 
2019 03 11.

15 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
„Europos Sąjungos strateginis požiūris į 
vaistus aplinkoje“, COM(2019)128 final, 
2019 03 11.

Or. en

Pakeitimas 375
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis



PE653.822v01-00 206/283 AM\1207705LT.docx

LT

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 profesinių kvalifikacijų, medicinos 
reikmenų ir technologijų (vaistų, medicinos 
priemonių ir medžiagų, gautų iš žmogaus) 
pripažinimo 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, nešališki, 
palyginami ir patikimi duomenys, kuriais 
būtų grindžiama formuojama politika ir 
stebėsena. Sąjungos sveikatos teisės aktai 
turi būti grindžiami dabartiniais 
moksliniais įrodymais pagrįstais 
duomenimis, kurie turėtų būti renkami 
vietoje visoje Europoje, taikant aiškiai 
apibrėžtą vienodą metodiką. Teisės aktai 
ir jų įgyvendinimas bei pasekmės turėtų 
būti vertinami ir apie juos turėtų būti 
pranešama – taip susikurtų Sąjungos 
sveikatos kokybės gerinimo ciklas;

Or. en

Pakeitimas 376
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Sąjungos sveikatos srities teisės 
aktai daro tiesioginį poveikį visuomenės 
sveikatai, piliečių gyvenimui, sveikatos 

(25) Sąjungos sveikatos srities teisės 
aktai daro tiesioginį poveikį visuomenės 
sveikatai, piliečių gyvenimui, sveikatos 
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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;

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, EMA ir ECDC, ir 
generuojami aukštos kokybės, palyginami 
ir patikimi duomenys, kuriais būtų 
grindžiama formuojama politika ir 
stebėsena;

Or. en

Pakeitimas 377
Cristian-Silviu Buşoi

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 

(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, nešališki, 
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ir patikimi duomenys, kuriais būtų 
grindžiama formuojama politika ir 
stebėsena;

palyginami ir patikimi duomenys, įskaitant 
realius sveikatos priežiūros duomenis, 
kuriais būtų grindžiama formuojama 
politika ir stebėsena, pagal kuriuos būtų 
nustatomi tikslai ir kuriamos pažangos 
vertinimo priemonės (pvz., vėžio rodiklių 
suvestinė);

Or. en

Pakeitimas 378
Christian Ehler
PPE frakcijos vardu
Dan Nica
S&D frakcijos vardu
Martina Dlabajová
RENEW frakcijos vardu
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu
Cristian-Silviu Buşoi

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 ir 
generuojami aukštos kokybės, palyginami 
ir patikimi duomenys, įskaitant realius 
sveikatos priežiūros duomenis, kurie 
padėtų kurti Europos sveikatos duomenų 
erdvę ir kuriais būtų grindžiama 
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formuojama politika ir stebėsena;

Or. en

Pakeitimas 379
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

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 ir saugai, 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, vykdymo užtikrinimas ir 
tobulinimas, patvirtinti ankstyvojo ir 
ilgalaikio vertinimo kriterijai, kad būtų 
įvertintas jų įgyvendinimas, ir generuojami 
aukštos kokybės, palyginami ir patikimi 
duomenys, kuriais būtų grindžiama 
formuojama politika ir stebėsena;

Or. en

Pakeitimas 380
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
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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 ir 
generuojami aukštos kokybės, nešališki, 
palyginami ir patikimi duomenys, įskaitant 
realius sveikatos priežiūros duomenis, 
kuriais būtų grindžiama formuojama 
politika ir stebėsena;

Or. en

Pakeitimas 381
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) COVID-19 krizė patvirtino požiūrį, 
pagal kurį tikslinga stiprinti viešojo 
sektoriaus dalyvavimą sveikatos mokslinių 
tyrimų strategijose, kad jos neapsiribotų 
vien tik komerciniais kriterijais. Pagal 
programą „Europos horizontas“ 
programa „ES – sveikatos labui“ turi 
padėti padidinti išteklius, kurie yra būtini, 
kad būtų galima atlikti visus strateginius 
sveikatos mokslinius tyrimus, kurių be 
viešosios paramos atlikti neįmanoma;
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Or. en

Pakeitimas 382
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Sąjungos aplinkos teisės aktai 
daro netiesioginį, nors ir svarbų, poveikį 
visuomenės sveikatai ir nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų atsparumui. 
Sveikatos apsaugai labai svarbi stipri ir 
gerai veikianti ES aplinkos 
reglamentavimo sistema. Todėl pagal 
Programą turėtų būti remiamas Sąjungos 
aplinkos teisės aktų, kuriais siekiama 
sukurti netoksišką aplinką, rengimas, 
įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas;

Or. en

Pakeitimas 383
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
pacientams, judantiems iš vienos valstybės 
narės į kitą, bendradarbiavimas sveikatos 
technologijų vertinimo srityje ir Europos 
referencijos centrų tinklai (ERCT) yra 
pavyzdinės sritys, kuriose integruotas 
valstybių narių darbas atneša didelės 
pridėtinės vertės ir leidžia smarkiai 
pagerinti sveikatos sistemų veiksmingumą, 
taigi ir sveikatą apskritai. Todėl pagal 
Programą turėtų būti remiama veikla, 
kuria sudaromos sąlygos tokiam 

(26) tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
pacientams, judantiems iš vienos valstybės 
narės į kitą, bendradarbiavimas sveikatos 
technologijų vertinimo srityje ir Europos 
referencijos centrų tinklai (ERCT) yra 
pavyzdinės sritys, kuriose integruotas 
valstybių narių darbas atneša didelės 
pridėtinės vertės ir leidžia smarkiai 
pagerinti sveikatos sistemų veiksmingumą, 
taigi ir sveikatą apskritai. Tai yra 
pavyzdžiai sričių, kuriose jau įrodyta, kad 
integruotas valstybių narių darbas turi 
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integruotam ir koordinuotam darbui, 
kuris taip pat padeda skatinti įgyvendinti 
didelio poveikio praktiką, kuria siekiama 
turimus išteklius kuo veiksmingiau 
paskirstyti atitinkamiems gyventojams ir 
teritorijoms, kad jų poveikis būtų kuo 
didesnis;

didelę pridėtinę vertę ir didelį potencialą 
didinti sveikatos priežiūros sistemų, taigi 
ir apskritai sveikatos, veiksmingumą. Vis 
dėlto šios sritys dar nėra išplėtotos nei 
Sąjungos teisės aktuose, nei jas 
įgyvendinant ar skiriant išteklių. Todėl 
Programa turėtų būti siekiama užtikrinti, 
kad toks integruotas ir suderintas darbas 
būtų plėtojamas ir visapusiškai 
įgyvendinamas tokiose srityse kaip 
sveikatos technologijų vertinimas ir 
ERCT. Šis darbas padės geriau 
įgyvendinti didelio poveikio praktiką, kuria 
siekiama turimus išteklius kuo 
veiksmingiau paskirstyti atitinkamoms 
gyventojų grupėms ir teritorijoms, kad jų 
poveikis būtų kuo didesnis, mažinti 
nelygybę atsižvelgiant į lytį ir amžių ir 
sukurti saugaus vaistų vartojimo nėštumo 
ir žindymo laikotarpiu referencijos centrų 
tinklą;

Or. en

Pakeitimas 384
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
pacientams, judantiems iš vienos valstybės 
narės į kitą, bendradarbiavimas sveikatos 
technologijų vertinimo srityje ir Europos 
referencijos centrų tinklai (ERCT) yra 
pavyzdinės sritys, kuriose integruotas 
valstybių narių darbas atneša didelės 
pridėtinės vertės ir leidžia smarkiai 
pagerinti sveikatos sistemų veiksmingumą, 
taigi ir sveikatą apskritai. Todėl pagal 
Programą turėtų būti remiama veikla, kuria 
sudaromos sąlygos tokiam integruotam ir 
koordinuotam darbui, kuris taip pat padeda 
skatinti įgyvendinti didelio poveikio 

(26) tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
pacientams, judantiems iš vienos valstybės 
narės į kitą arba gyvenantiems pasienio 
regionuose, bendradarbiavimas sveikatos 
technologijų vertinimo srityje ir Europos 
referencijos centrų tinklai (ERCT) yra 
pavyzdinės sritys, kuriose integruotas 
valstybių narių darbas atneša didelės 
pridėtinės vertės ir leidžia smarkiai 
pagerinti sveikatos sistemų veiksmingumą, 
taigi ir sveikatą apskritai. Todėl pagal 
Programą turėtų būti remiama veikla, kuria 
sudaromos sąlygos tokiam integruotam ir 
koordinuotam darbui, kuris taip pat padeda 
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praktiką, kuria siekiama turimus išteklius 
kuo veiksmingiau paskirstyti atitinkamiems 
gyventojams ir teritorijoms, kad jų 
poveikis būtų kuo didesnis;

skatinti įgyvendinti didelio poveikio 
praktiką, kuria siekiama turimus išteklius 
kuo veiksmingiau paskirstyti atitinkamiems 
gyventojams ir teritorijoms, kad jų 
poveikis būtų kuo didesnis;

Or. en

Pakeitimas 385
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
pacientams, judantiems iš vienos valstybės 
narės į kitą, kaip numatyta Direktyvoje 
2011/24/ES, apima Europos referencijos 
centrų tinklus (ERCT). Tai yra pavyzdys, 
kaip integruotas valstybių narių darbas 
atskleidė turįs didelę pridėtinę vertę ir 
didelį potencialą didinti sveikatos 
priežiūros sistemų, taigi ir apskritai 
sveikatos, veiksmingumą. Tačiau jis dar 
turi būti visapusiškai išplėtotas Sąjungos 
teisės aktų, įgyvendinimo ir išteklių 
srityje. Todėl Programa turėtų būti 
siekiama užtikrinti, kad toks integruotas ir 
suderintas darbas būtų plėtojamas ir 
visapusiškai įgyvendinamas tokiose srityse 
kaip ERCT. Toks darbas padės geriau 
įgyvendinti didelio poveikio praktiką, 
kuria siekiama turimus išteklius kuo 
veiksmingiau paskirstyti atitinkamoms 
gyventojų grupėms, kad jų poveikis būtų 
kuo didesnis;

Or. en

Pakeitimas 386
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
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Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Solidarumas ir vienybė yra 
Sąjungos principai, todėl pagal Programą 
turėtų būti užtikrinta, kad Sąjunga 
laikytųsi nuoseklaus požiūrio į kovą su 
tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai. 
Pagal SESV 168 straipsnį pagal 
Programą turėtų būti remiamas Europos 
reagavimo į sveikatos krizes mechanizmo, 
kurį koordinuotų ECDC ir kuriam 
vadovautų už sveikatą atsakingas 
Komisijos narys ir už krizių valdymą 
atsakingas Komisijos narys ir kuris būtų 
visapusiškai suderintas su kitomis ES 
sveikatos agentūromis, sukūrimas. Pagal 
šį mechanizmą, aprūpintą nuosavais 
medicininiais ištekliais pagal sustiprintą 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, 
bus naudojamas pandemijos 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, 
kad, remiantis standartizuota informacija, 
būtų galima koordinuotai reaguoti į 
būsimas sveikatos krizes ir pajėgti greitai 
padidinti reagavimo į jas mastą;

Or. en

Pakeitimas 387
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) turi būti užtikrintas tarpvalstybinių 
medicinos darbuotojų judumas, kad 
Europos Sąjungoje būtų garantuotas 
sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumas;

Or. fr
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Pakeitimas 388
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Europos referencijos centrų tinklai, 
įsteigti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvą 2011/24/ES16, yra 
virtualūs tinklai, apimantys sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjus visoje 
Europoje. Jais siekiama paskatinti 
diskusijas apie sudėtingas arba retąsias 
ligas ir sutrikimus, kuriems reikia labai 
specializuoto gydymo, sutelktų žinių ir 
išteklių. Kadangi tinklai gali sudaryti 
daugiau galimybių nustatyti diagnozę ir 
teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugas retosiomis ligomis sergantiems 
pacientams ir gali veikti kaip medicinos 
mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos 
sklaidos centrai, Programa turėtų padėti 
plačiau bendradarbiauti Europos 
referencijos centrų tinkluose ir kituose 
tarpvalstybiniuose tinkluose. Pagal 
Programą turėtų būti apsvarstyta galimybė 
į Europos referencijos centrų tinklus 
įtraukti ne tik retąsias ligas, bet ir 
užkrečiamąsias ir neužkrečiamąsias ligas, 
pavyzdžiui, vėžį;

(27) Europos referencijos centrų tinklai, 
įsteigti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvą 2011/24/ES16, yra 
virtualūs tinklai, apimantys sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjus visoje 
Europoje. Jais siekiama paskatinti 
diskusijas apie sudėtingas arba retąsias 
ligas ir sutrikimus, kuriems reikia labai 
specializuoto gydymo, sutelktų žinių ir 
išteklių. Kadangi tinklai gali sudaryti 
daugiau galimybių nustatyti diagnozę ir 
teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugas retosiomis ligomis sergantiems 
pacientams ir gali veikti kaip medicinos 
mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos 
sklaidos centrai, Programa turėtų padėti 
plačiau bendradarbiauti Europos 
referencijos centrų tinkluose ir kituose 
tarpvalstybiniuose tinkluose. Pagal 
Programą turėtų būti apsvarstyta galimybė 
į Europos referencijos centrų tinklus 
įtraukti ne tik retąsias ligas – reikėtų remti 
naujų Europos referencijos centrų tinklų, 
kurie apimtų infekcines ligas, sudėtingą 
nėštumą, sudėtingas psichikos ligas, vėžį 
ir vaikų vėžį, kūrimą;

__________________ __________________
16 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų 
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros 
paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 
2011 4 4, p. 45).

16 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų 
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros 
paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 
2011 4 4, p. 45).

Or. en
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Pakeitimas 389
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Europos referencijos centrų tinklai, 
įsteigti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvą 2011/24/ES16, yra 
virtualūs tinklai, apimantys sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjus visoje 
Europoje. Jais siekiama paskatinti 
diskusijas apie sudėtingas arba retąsias 
ligas ir sutrikimus, kuriems reikia labai 
specializuoto gydymo, sutelktų žinių ir 
išteklių. Kadangi tinklai gali sudaryti 
daugiau galimybių nustatyti diagnozę ir 
teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugas retosiomis ligomis sergantiems 
pacientams ir gali veikti kaip medicinos 
mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos 
sklaidos centrai, Programa turėtų padėti 
plačiau bendradarbiauti Europos 
referencijos centrų tinkluose ir kituose 
tarpvalstybiniuose tinkluose. Pagal 
Programą turėtų būti apsvarstyta galimybė 
į Europos referencijos centrų tinklus 
įtraukti ne tik retąsias ligas, bet ir 
užkrečiamąsias ir neužkrečiamąsias ligas, 
pavyzdžiui, vėžį;

(27) Europos referencijos centrų tinklai, 
įsteigti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvą 2011/24/ES16, yra 
virtualūs tinklai, apimantys sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjus visoje 
Europoje. Jais siekiama paskatinti 
diskusijas apie sudėtingas arba retąsias 
ligas ir sutrikimus, kuriems reikia labai 
specializuoto gydymo, sutelktų žinių ir 
išteklių. Kadangi tinklai gali sudaryti 
daugiau galimybių nustatyti diagnozę ir 
teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugas retosiomis ligomis sergantiems 
pacientams ir gali veikti kaip medicinos 
mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos 
sklaidos centrai, Programa turėtų padėti 
plačiau bendradarbiauti Europos 
referencijos centrų tinkluose ir kituose 
tarpvalstybiniuose tinkluose. Pagal 
Programą turėtų būti apsvarstyta galimybė 
į Europos referencijos centrų tinklus 
įtraukti ne tik retąsias ligas, bet ir 
užkrečiamąsias ir neužkrečiamąsias ligas, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligas, 
vėžį, lėtines kvėpavimo takų ligas, 
diabetą, psichikos sveikatos sutrikimus ir 
kitas pagrindines lėtines ligas, apie kurias 
reikia plačiai dalytis žiniomis atsižvelgiant 
į tų ligų ir sergamumo gretutinėmis 
ligomis sudėtingumą ir didėjantį plitimą;

__________________ __________________
16 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų 
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros 
paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 
2011 4 4, p. 45).

16 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų 
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros 
paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 
2011 4 4, p. 45).

Or. en
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Pakeitimas 390
Mick Wallace

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Europos referencijos centrų tinklai, 
įsteigti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvą 2011/24/ES16, yra 
virtualūs tinklai, apimantys sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjus visoje 
Europoje. Jais siekiama paskatinti 
diskusijas apie sudėtingas arba retąsias 
ligas ir sutrikimus, kuriems reikia labai 
specializuoto gydymo, sutelktų žinių ir 
išteklių. Kadangi tinklai gali sudaryti 
daugiau galimybių nustatyti diagnozę ir 
teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugas retosiomis ligomis sergantiems 
pacientams ir gali veikti kaip medicinos 
mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos 
sklaidos centrai, Programa turėtų padėti 
plačiau bendradarbiauti Europos 
referencijos centrų tinkluose ir kituose 
tarpvalstybiniuose tinkluose. Pagal 
Programą turėtų būti apsvarstyta galimybė 
į Europos referencijos centrų tinklus 
įtraukti ne tik retąsias ligas, bet ir 
užkrečiamąsias ir neužkrečiamąsias ligas, 
pavyzdžiui, vėžį;

(27) Europos referencijos centrų tinklai, 
įsteigti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvą 2011/24/ES16, yra 
virtualūs tinklai, apimantys sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjus visoje 
Europoje. Jais siekiama paskatinti 
diskusijas apie sudėtingas arba retąsias 
ligas ir sutrikimus, kuriems reikia labai 
specializuoto gydymo, sutelktų žinių ir 
išteklių. Kadangi tinklai gali sudaryti 
daugiau galimybių nustatyti diagnozę ir 
teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugas retosiomis ligomis sergantiems 
pacientams ir gali veikti kaip medicinos 
mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos 
sklaidos centrai, Programa turėtų padėti 
plačiau bendradarbiauti Europos 
referencijos centrų tinkluose ir kituose 
tarpvalstybiniuose tinkluose. Pagal 
Programą turėtų būti apsvarstyta galimybė 
į Europos referencijos centrų tinklus 
įtraukti ne tik retąsias ligas, bet ir 
užkrečiamąsias ir neužkrečiamąsias ligas, 
pavyzdžiui, vėžį, lėtines kvėpavimo takų 
ligas, diabetą, psichikos sveikatos 
sutrikimus ir kitas pagrindines lėtines 
ligas, apie kurias reikia plačiai dalytis 
žiniomis atsižvelgiant į tų ligų ir 
sergamumo gretutinėmis ligomis 
sudėtingumą ir didėjantį plitimą;

__________________ __________________
16 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų 
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros 
paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 
2011 4 4, p. 45).

16 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų 
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros 
paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 
2011 4 4, p. 45).

Or. en
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Pagrindimas

Didelis sergamumas lėtinėmis ligomis ir mirtingumas nuo jų, kurį dar labiau padidino 
COVID-19, rodo, kad šios grupės ligų atveju reikėtų taikyti panašų požiūrį, koks taikomas 
Europos referencijos centrų tinklams taikomas retųjų ligų srityje. Tai taip pat padėtų suteikti 
pacientams visoje Europoje vienodas galimybes gauti aukštos kokybės medicininę priežiūrą.

Pakeitimas 391
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Europos referencijos centrų tinklai, 
įsteigti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvą 2011/24/ES16, yra 
virtualūs tinklai, apimantys sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjus visoje 
Europoje. Jais siekiama paskatinti 
diskusijas apie sudėtingas arba retąsias 
ligas ir sutrikimus, kuriems reikia labai 
specializuoto gydymo, sutelktų žinių ir 
išteklių. Kadangi tinklai gali sudaryti 
daugiau galimybių nustatyti diagnozę ir 
teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugas retosiomis ligomis sergantiems 
pacientams ir gali veikti kaip medicinos 
mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos 
sklaidos centrai, Programa turėtų padėti 
plačiau bendradarbiauti Europos 
referencijos centrų tinkluose ir kituose 
tarpvalstybiniuose tinkluose. Pagal 
Programą turėtų būti apsvarstyta galimybė 
į Europos referencijos centrų tinklus 
įtraukti ne tik retąsias ligas, bet ir 
užkrečiamąsias ir neužkrečiamąsias ligas, 
pavyzdžiui, vėžį;

(27) Europos referencijos centrų tinklai, 
įsteigti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvą 2011/24/ES16, yra 
virtualūs tinklai, apimantys sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjus visoje 
Europoje. Jais siekiama paskatinti 
diskusijas apie sudėtingas arba retąsias 
ligas ir sutrikimus, kuriems reikia labai 
specializuoto gydymo, sutelktų žinių ir 
išteklių. Kadangi tinklai gali sudaryti 
daugiau galimybių nustatyti diagnozę ir 
teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugas retosiomis ligomis sergantiems 
pacientams ir gali veikti kaip medicinos 
mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos 
sklaidos centrai, Programa turėtų padėti 
plačiau bendradarbiauti Europos 
referencijos centrų tinkluose ir kituose 
tarpvalstybiniuose tinkluose. Pagal 
Programą turėtų būti apsvarstyta galimybė 
į Europos referencijos centrų tinklus 
įtraukti ne tik retąsias ligas, bet ir 
užkrečiamąsias ir neužkrečiamąsias ligas, 
pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligas, 
vėžį, lėtines kvėpavimo takų ligas, 
diabetą, psichikos sveikatos sutrikimus ir 
kitas pagrindines lėtines ligas, apie kurias 
reikia plačiai dalytis žiniomis atsižvelgiant 
į tų ligų ir sergamumo gretutinėmis 
ligomis sudėtingumą;

__________________ __________________
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16 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų 
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros 
paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 
2011 4 4, p. 45).

16 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų 
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros 
paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 
2011 4 4, p. 45).

Or. en

Pakeitimas 392
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Europos referencijos centrų tinklai, 
įsteigti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvą 2011/24/ES16, yra 
virtualūs tinklai, apimantys sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjus visoje 
Europoje. Jais siekiama paskatinti 
diskusijas apie sudėtingas arba retąsias 
ligas ir sutrikimus, kuriems reikia labai 
specializuoto gydymo, sutelktų žinių ir 
išteklių. Kadangi tinklai gali sudaryti 
daugiau galimybių nustatyti diagnozę ir 
teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugas retosiomis ligomis sergantiems 
pacientams ir gali veikti kaip medicinos 
mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos 
sklaidos centrai, Programa turėtų padėti 
plačiau bendradarbiauti Europos 
referencijos centrų tinkluose ir kituose 
tarpvalstybiniuose tinkluose. Pagal 
Programą turėtų būti apsvarstyta galimybė 
į Europos referencijos centrų tinklus 
įtraukti ne tik retąsias ligas, bet ir 
užkrečiamąsias ir neužkrečiamąsias ligas, 
pavyzdžiui, vėžį;

(27) Europos referencijos centrų tinklai, 
įsteigti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvą 2011/24/ES16, yra 
virtualūs tinklai, apimantys sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjus visoje 
Europoje. Jais siekiama paskatinti 
diskusijas apie sudėtingas arba retąsias 
ligas ir sutrikimus, kuriems reikia labai 
specializuoto gydymo, sutelktų žinių ir 
išteklių. Kadangi tinklai gali sudaryti 
daugiau galimybių nustatyti diagnozę ir 
teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugas retosiomis ligomis sergantiems 
pacientams ir gali veikti kaip medicinos 
mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos 
sklaidos centrai, Programa turėtų padėti 
plačiau bendradarbiauti Europos 
referencijos centrų tinkluose ir kituose 
tarpvalstybiniuose tinkluose. Pagal 
Programą turėtų būti apsvarstyta galimybė 
į Europos referencijos centrų tinklus 
įtraukti ne tik retąsias ligas, bet ir 
užkrečiamąsias ir neužkrečiamąsias ligas, 
pavyzdžiui, vėžį, nekenkiant 24-ių 
veikiančių Europos referencijos centrų 
tinklų, kurie dirba įvairiose teminėse 
srityse, įskaitant kaulų ligas, vaikų vėžį ir 
imunodeficitą, našumui;

__________________ __________________
16 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 16 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
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Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų 
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros 
paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 
2011 4 4, p. 45).

Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų 
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros 
paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 
2011 4 4, p. 45).

Or. en

Pakeitimas 393
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Europos referencijos centrų tinklai, 
įsteigti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvą 2011/24/ES16, yra 
virtualūs tinklai, apimantys sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjus visoje 
Europoje. Jais siekiama paskatinti 
diskusijas apie sudėtingas arba retąsias 
ligas ir sutrikimus, kuriems reikia labai 
specializuoto gydymo, sutelktų žinių ir 
išteklių. Kadangi tinklai gali sudaryti 
daugiau galimybių nustatyti diagnozę ir 
teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugas retosiomis ligomis sergantiems 
pacientams ir gali veikti kaip medicinos 
mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos 
sklaidos centrai, Programa turėtų padėti 
plačiau bendradarbiauti Europos 
referencijos centrų tinkluose ir kituose 
tarpvalstybiniuose tinkluose. Pagal 
Programą turėtų būti apsvarstyta galimybė 
į Europos referencijos centrų tinklus 
įtraukti ne tik retąsias ligas, bet ir 
užkrečiamąsias ir neužkrečiamąsias ligas, 
pavyzdžiui, vėžį;

(27) Europos referencijos centrų tinklai, 
įsteigti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvą 2011/24/ES16, yra 
virtualūs tinklai, apimantys sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjus visoje 
Europoje. Jais siekiama paskatinti 
diskusijas apie sudėtingas arba retąsias 
ligas ir sutrikimus, kuriems reikia labai 
specializuoto gydymo, sutelktų žinių ir 
išteklių. Kadangi tinklai gali sudaryti 
daugiau galimybių nustatyti diagnozę ir 
teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugas retosiomis ligomis sergantiems 
pacientams ir gali veikti kaip medicinos 
mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos 
sklaidos centrai, Programa turėtų padėti 
plačiau bendradarbiauti Europos 
referencijos centrų tinkluose ir kituose 
tarpvalstybiniuose tinkluose. Pagal 
Programą turėtų būti apsvarstyta galimybė 
į Europos referencijos centrų tinklus 
įtraukti ne tik retąsias ligas, bet ir 
užkrečiamąsias ir neužkrečiamąsias ligas, 
pavyzdžiui, vėžį, širdies ir kraujagyslių 
ligas, lėtines kvėpavimo takų ligas, 
psichikos sveikatos sutrikimus ir kitas 
pagrindines lėtines ligas;

__________________ __________________
16 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų 
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros 

16 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų 
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros 
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paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 
2011 4 4, p. 45).

paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 
2011 4 4, p. 45).

Or. en

Pakeitimas 394
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Europos referencijos centrų tinklai, 
įsteigti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvą 2011/24/ES16, yra 
virtualūs tinklai, apimantys sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjus visoje 
Europoje. Jais siekiama paskatinti 
diskusijas apie sudėtingas arba retąsias 
ligas ir sutrikimus, kuriems reikia labai 
specializuoto gydymo, sutelktų žinių ir 
išteklių. Kadangi tinklai gali sudaryti 
daugiau galimybių nustatyti diagnozę ir 
teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugas retosiomis ligomis sergantiems 
pacientams ir gali veikti kaip medicinos 
mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos 
sklaidos centrai, Programa turėtų padėti 
plačiau bendradarbiauti Europos 
referencijos centrų tinkluose ir kituose 
tarpvalstybiniuose tinkluose. Pagal 
Programą turėtų būti apsvarstyta galimybė 
į Europos referencijos centrų tinklus 
įtraukti ne tik retąsias ligas, bet ir 
užkrečiamąsias ir neužkrečiamąsias ligas, 
pavyzdžiui, vėžį;

(27) Europos referencijos centrų tinklai, 
įsteigti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvą 2011/24/ES16, yra 
virtualūs tinklai, apimantys sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjus visoje 
Europoje. Jais siekiama paskatinti 
diskusijas apie sudėtingas arba retąsias 
ligas ir sutrikimus, kuriems reikia labai 
specializuoto gydymo, sutelktų žinių ir 
išteklių. Kadangi tinklai gali sudaryti 
daugiau galimybių nustatyti diagnozę ir 
teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugas retosiomis ligomis sergantiems 
pacientams ir gali veikti kaip medicinos 
mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos 
sklaidos centrai, Programa turėtų padėti 
plačiau bendradarbiauti Europos 
referencijos centrų tinkluose ir kituose 
tarpvalstybiniuose tinkluose. Pagal 
Programą turėtų būti apsvarstyta galimybė 
į Europos referencijos centrų tinklus 
įtraukti ne tik retąsias ligas, bet ir 
sudėtingas užkrečiamąsias ir 
neužkrečiamąsias ligas, pavyzdžiui, vėžį, 
taip pat sveikatos krizių valdymo sritį;

__________________ __________________
16 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų 
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros 
paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 

16 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų 
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros 
paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 
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2011 4 4, p. 45). 2011 4 4, p. 45).

Or. en

Pakeitimas 395
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Europos referencijos centrų tinklai, 
įsteigti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvą 2011/24/ES16, yra 
virtualūs tinklai, apimantys sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjus visoje 
Europoje. Jais siekiama paskatinti 
diskusijas apie sudėtingas arba retąsias 
ligas ir sutrikimus, kuriems reikia labai 
specializuoto gydymo, sutelktų žinių ir 
išteklių. Kadangi tinklai gali sudaryti 
daugiau galimybių nustatyti diagnozę ir 
teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugas retosiomis ligomis sergantiems 
pacientams ir gali veikti kaip medicinos 
mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos 
sklaidos centrai, Programa turėtų padėti 
plačiau bendradarbiauti Europos 
referencijos centrų tinkluose ir kituose 
tarpvalstybiniuose tinkluose. Pagal 
Programą turėtų būti apsvarstyta galimybė 
į Europos referencijos centrų tinklus 
įtraukti ne tik retąsias ligas, bet ir 
užkrečiamąsias ir neužkrečiamąsias ligas, 
pavyzdžiui, vėžį;

(27) Europos referencijos centrų tinklai, 
įsteigti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvą 2011/24/ES16, yra 
virtualūs tinklai, apimantys sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjus visoje 
Europoje. Jais siekiama paskatinti 
diskusijas apie sudėtingas arba retąsias 
ligas ir sutrikimus, kuriems reikia labai 
specializuoto gydymo, sutelktų žinių ir 
išteklių. Kadangi tinklai gali sudaryti 
daugiau galimybių nustatyti diagnozę ir 
teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugas retosiomis ligomis sergantiems 
pacientams ir gali veikti kaip medicinos 
mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos 
sklaidos centrai, Programa turėtų padėti 
plačiau bendradarbiauti Europos 
referencijos centrų tinkluose ir kituose 
tarpvalstybiniuose tinkluose. Pagal 
Programą turėtų būti apsvarstyta galimybė 
į Europos referencijos centrų tinklus 
įtraukti ne tik retąsias ligas, bet ir 
užkrečiamąsias ir lėtines neužkrečiamąsias 
ligas, pavyzdžiui, vėžį ir 
neurodegeneracines ligas;

__________________ __________________
16 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų 
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros 
paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 
2011 4 4, p. 45).

16 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų 
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros 
paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 
2011 4 4, p. 45).

Or. en
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Pakeitimas 396
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) pagal Programą turėtų būti 
remiamas sveikatos priežiūros specialistų 
judumas po visą ES švietimo ir profesinės 
karjeros etapu, naudojantis programos 
„Erasmus +“ lėšomis, ir ypatingas jų 
vaidmuo gerinant žinias ir ekspertinę 
patirtį, susijusią su grėsmėmis sveikatos 
srityje. Programa taip pat turėtų padėti 
įgyvendinti Profesinių kvalifikacijų 
direktyvą, kad būtų užtikrintas geresnis 
abipusis sveikatos priežiūros specialistų 
kvalifikacijų pripažinimas Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 397
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Europos referencijos centrų 
tinklams kyla didelių sunkumų siekiant 
užtikrinti savo finansinį tvarumą ir 
gebėjimą veiksmingai veikti nacionalinėse 
ir tarpvalstybinėse sveikatos priežiūros 
sistemose, kaip pabrėžta Europos Audito 
Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 
07/2019 „ES veiksmai tarpvalstybinės 
sveikatos priežiūros srityje“;

Or. en
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Pakeitimas 398
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) klinikinei genomikai ir ligų 
prognozavimui, grindžiamiems kiekvieno 
asmens genetiniu krūviu (individualizuota 
ir (arba) tikslioji medicina), turėtų būti 
teikiama pirmenybė ir ES turėtų pirmauti 
vykdant šią iniciatyvą;

Or. es

Pakeitimas 399
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27b) Programa turėtų padėti 
koordinuoti ir telkti Europos 
daugiafunkcio centro klinikinius tyrimus 
ir skatinti būsimų Europos universitetų 
tinklų mokslinių tyrimų ir mokymo veiklą;

Or. en

Pakeitimas 400
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
27 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27c) Programa turėtų užtikrinti tvarų 
Europos mokslinių tyrimų konsorciumų, 
sudarytų dėl vaistų, vakcinų ir biologinių 
tyrimų, skirtų konkrečioms infekcinėms ir 
užkrečiamosioms ligoms gydyti, 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 401
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
27 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27d) įgyvendinant Programą turėtų būti 
imamasi konkrečių veiksmų kovojant su 
retomis, sudėtingomis ir mažai 
paplitusiomis ligomis. Būtina sudaryti 
palankesnes sąlygas ankstyvam ligos 
diagnozavimui ir skatinti tokius projektus 
kaip „Rare 2030“, siekiant sukurti 
konkrečią ir inovacinių mokslinių tyrimų 
plėtojimo ir pacientų gyvenimo gerinimo 
politiką;

Or. en

Pakeitimas 402
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
27 e konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27e) Programa turėtų padėti peržiūrėti 
EU-OSHA įgaliojimus skatinti sveikas ir 
saugias darbo vietas visoje Sąjungoje ir 
remti agentūros veiklą ir darbuotojų 
saugos ir sveikatos tyrimus. Komisija 
turėtų pasiūlyti naują 2021–2027 m. ES 
darbuotojų saugos ir sveikatos strateginę 
programą ir tęsti Direktyvos dėl 
darbuotojų apsaugos nuo rizikos, 
susijusios su kancerogenų arba mutagenų 
poveikiu darbe, atnaujinimą. Pagal 
Programą taip pat turėtų būti remiami 
veiksmai, kuriais siekiama palengvinti 
žmonių grįžimą į darbo vietą po ilgalaikių 
laikinojo nedarbingumo atostogų ir 
geriau į darbo rinką įtraukti lėtinėmis 
ligomis sergančius ar negalią turinčius 
asmenis;

Or. en

Pakeitimas 403
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
27 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27f) Programa turėtų veiksmingai 
užtikrinti saugią ir savalaikę lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises, prieigą 
prie prekių (pvz., vaistų, kontraceptinių 
priemonių) ir paslaugų (pvz., lytinio 
švietimo, saugių abortų);

Or. en
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Pakeitimas 404
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

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, visų pirma 
INTERREG programos, kuria jau 
sprendžiamas tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo sveikatos srityje 
klausimas ir padedama sudaryti 
palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam 
pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų 
judumui, taip pat plėtoti galimybes teikti 
aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugas naudojantis bendra įranga, 
bendromis paslaugomis ir bendromis 
priemonėmis pasienio teritorijose; 
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;

Or. en

Pakeitimas 405
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir



PE653.822v01-00 228/283 AM\1207705LT.docx

LT

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, ir Sąjungos agentūras, 
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, ir turėtų būti 
užtikrintas išsamus ir skaidrus 
atsiskaitymas;

Or. en

Pakeitimas 406
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

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 

(30) siekiant optimizuoti investicijų, 
kurios visiškai arba iš dalies finansuojamos 
iš Sąjungos biudžeto, pridėtinę vertę, ypač 
turėtų būti siekiama Sąjungos veiksmų 
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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;

sveikatos srityje programos ir kitų 
Sąjungos programų, įskaitant programas, 
kurioms taikomas pasidalijamasis 
valdymas, ir ES agentūras, sinergijos. 
Siekiant kuo labiau padidinti šią sinergiją 
ir išvengti dubliavimosi, 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;

Or. en

Pakeitimas 407
Edina Tóth

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) atsižvelgiant į specifinį Programos 
tikslų ir veiksmų pobūdį, atitinkamos 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
kai kuriais atvejais gali geriausiai 
įgyvendinti susijusią veiklą. Šios pačių 
valstybių narių paskirtos institucijos turėtų 
būti laikomos paramos gavėjais pagal 
Finansinio reglamento 195 straipsnį, o 
dotacijos tokioms institucijoms turėtų būti 
skiriamos neskelbiant kvietimų teikti 
pasiūlymus;

(31) atsižvelgiant į specifinį Programos 
tikslų ir veiksmų pobūdį, atitinkamos 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
kai kuriais atvejais gali geriausiai 
įgyvendinti susijusią veiklą. Šios pačių 
valstybių narių paskirtos institucijos turėtų 
būti laikomos paramos gavėjais pagal 
Finansinio reglamento 195 straipsnį, o 
dotacijos tokioms institucijoms turėtų būti 
skiriamos neskelbiant kvietimų teikti 
pasiūlymus. Investicijos pagal programą 
„EU4Health“ turėtų būti įgyvendinamos 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis, ypač nacionalinės 
kompetencijos srityse;
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Or. en

Pakeitimas 408
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) atsižvelgiant į specifinį Programos 
tikslų ir veiksmų pobūdį, atitinkamos 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
kai kuriais atvejais gali geriausiai 
įgyvendinti susijusią veiklą. Šios pačių 
valstybių narių paskirtos institucijos turėtų 
būti laikomos paramos gavėjais pagal 
Finansinio reglamento 195 straipsnį, o 
dotacijos tokioms institucijoms turėtų būti 
skiriamos neskelbiant kvietimų teikti 
pasiūlymus;

(31) atsižvelgiant į specifinį Programos 
tikslų ir veiksmų pobūdį, atitinkamos 
valstybių narių kompetentingos 
institucijos, o tarpvalstybiniu mastu 
INTERREG programos, kai kuriais 
atvejais gali geriausiai įgyvendinti susijusią 
veiklą. Šios pačių valstybių narių paskirtos 
institucijos ir INTERREG programos ir 
turėtų būti laikomos paramos gavėjais 
pagal Finansinio reglamento 195 straipsnį, 
o dotacijos tokioms institucijoms turėtų 
būti skiriamos neskelbiant kvietimų teikti 
pasiūlymus;

Or. en

Pakeitimas 409
Chrysoula Zacharopoulou, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Karen Melchior, Sophia in 't Veld, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Susana Solís 
Pérez, Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) atsižvelgiant į bendrai sutartas 
solidarumo vertybes siekiant teisingos ir 
visuotinės kokybiškų sveikatos priežiūros 
paslaugų aprėpties, sudarančios šios srities 
Sąjungos politikos pagrindą, ir į tai, kad 
Sąjungai tenka pagrindinis vaidmuo 
spartinant pasaulinių sveikatos problemų 
sprendimą19, pagal Programą turėtų būti 
remiamas Sąjungos indėlis į tarptautines ir 

(33) atsižvelgiant į bendrai sutartas 
solidarumo vertybes siekiant teisingos ir 
visuotinės kokybiškų sveikatos priežiūros 
paslaugų aprėpties, sudarančios šios srities 
Sąjungos politikos pagrindą, ir į tai, kad 
Sąjungai tenka pagrindinis vaidmuo 
spartinant pasaulinių sveikatos problemų 
sprendimą19, pagal Programą turėtų būti 
remiamas Sąjungos indėlis į tarptautines ir 
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pasaulines sveikatos srities iniciatyvas, 
kuriomis siekiama gerinti sveikatą, mažinti 
nelygybę ir didinti apsaugą nuo pasaulinių 
grėsmių sveikatai;

pasaulines sveikatos srities iniciatyvas, 
kuriomis siekiama gerinti sveikatą, 
įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą, 
mažinti nelygybę, ypač lyčių nelygybę, ir 
didinti apsaugą nuo pasaulinių grėsmių 
sveikatai;

__________________ __________________
19 Tarybos išvados dėl ES vaidmens 
visuotinės sveikatos srityje, 3011-asis 
Užsienio reikalų tarybos posėdis, Briuselis, 
2010 m. gegužės 10 d.

19 Tarybos išvados dėl ES vaidmens 
visuotinės sveikatos srityje, 3011-asis 
Užsienio reikalų tarybos posėdis, Briuselis, 
2010 m. gegužės 10 d.

Or. en

Pakeitimas 410
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) atsižvelgiant į bendrai sutartas 
solidarumo vertybes siekiant teisingos ir 
visuotinės kokybiškų sveikatos priežiūros 
paslaugų aprėpties, sudarančios šios srities 
Sąjungos politikos pagrindą, ir į tai, kad 
Sąjungai tenka pagrindinis vaidmuo 
spartinant pasaulinių sveikatos problemų 
sprendimą19, pagal Programą turėtų būti 
remiamas Sąjungos indėlis į tarptautines ir 
pasaulines sveikatos srities iniciatyvas, 
kuriomis siekiama gerinti sveikatą, mažinti 
nelygybę ir didinti apsaugą nuo pasaulinių 
grėsmių sveikatai;

(33) atsižvelgiant į bendrai sutartas 
solidarumo vertybes siekiant teisingos ir 
visuotinės kokybiškų sveikatos priežiūros 
paslaugų aprėpties, sudarančios šios srities 
Sąjungos politikos pagrindą, ir į tai, kad 
Sąjungai tenka pagrindinis vaidmuo 
spartinant pasaulinių sveikatos problemų 
sprendimą19, pagal Programą, užtikrinant 
sinergiją su kitomis atitinkamomis 
Sąjungos programomis ir jų 
papildomumą, turėtų būti remiamas 
Sąjungos indėlis į tarptautines ir pasaulines 
sveikatos srities iniciatyvas, kuriomis 
siekiama gerinti sveikatą, mažinti nelygybę 
ir didinti apsaugą nuo pasaulinių grėsmių 
sveikatai;

__________________ __________________
19 Tarybos išvados dėl ES vaidmens 
visuotinės sveikatos srityje, 3011-asis 
Užsienio reikalų tarybos posėdis, Briuselis, 
2010 m. gegužės 10 d.

19 Tarybos išvados dėl ES vaidmens 
visuotinės sveikatos srityje, 3011-asis 
Užsienio reikalų tarybos posėdis, Briuselis, 
2010 m. gegužės 10 d.

Or. en
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Pakeitimas 411
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) atsižvelgiant į bendrai sutartas 
solidarumo vertybes siekiant teisingos ir 
visuotinės kokybiškų sveikatos priežiūros 
paslaugų aprėpties, sudarančios šios srities 
Sąjungos politikos pagrindą, ir į tai, kad 
Sąjungai tenka pagrindinis vaidmuo 
spartinant pasaulinių sveikatos problemų 
sprendimą19, pagal Programą turėtų būti 
remiamas Sąjungos indėlis į tarptautines ir 
pasaulines sveikatos srities iniciatyvas, 
kuriomis siekiama gerinti sveikatą, mažinti 
nelygybę ir didinti apsaugą nuo pasaulinių 
grėsmių sveikatai;

(33) atsižvelgiant į bendrai sutartas 
solidarumo vertybes siekiant prieinamos, 
teisingos ir visuotinės kokybiškų sveikatos 
priežiūros paslaugų, įskaitant 
tarpvalstybiniu mastu, aprėpties, 
sudarančios šios srities Sąjungos politikos 
pagrindą, ir į tai, kad Sąjungai tenka 
pagrindinis vaidmuo spartinant pasaulinių 
sveikatos problemų sprendimą19, pagal 
Programą turėtų būti remiamas Sąjungos 
indėlis į tarptautines ir pasaulines sveikatos 
srities iniciatyvas, kuriomis siekiama 
gerinti sveikatą, mažinti nelygybę ir didinti 
apsaugą nuo pasaulinių grėsmių sveikatai;

__________________ __________________
19 Tarybos išvados dėl ES vaidmens 
visuotinės sveikatos srityje, 3011-asis 
Užsienio reikalų tarybos posėdis, Briuselis, 
2010 m. gegužės 10 d.

19 Tarybos išvados dėl ES vaidmens 
visuotinės sveikatos srityje, 3011-asis 
Užsienio reikalų tarybos posėdis, Briuselis, 
2010 m. gegužės 10 d.

Or. en

Pakeitimas 412
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant kuo labiau padidinti 
veiksmų Sąjungos ir tarptautiniu lygiu 
rezultatyvumą bei veiksmingumą ir 
įgyvendinti Programą, turėtų būti 

(34) siekiant kuo labiau padidinti 
veiksmų Sąjungos ir tarptautiniu lygiu 
rezultatyvumą bei veiksmingumą ir 
įgyvendinti Programą, turėtų būti 
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plėtojamas bendradarbiavimas su 
atitinkamomis tarptautinėmis 
organizacijomis, pavyzdžiui, Jungtinėmis 
Tautomis ir jų specializuotomis 
agentūromis, visų pirma PSO, Pasaulio 
banku, Europos Taryba ir Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 
(EBPO). Pagal Tarybos sprendimo 
2013/755/ES20 94 straipsnį užjūrio šalyse 
bei teritorijose (toliau – UŠT) įsisteigę 
asmenys ir subjektai atitinka reikalavimus 
gauti finansavimą, atsižvelgiant į 
Programos taisykles ir tikslus bei galimas 
priemones, taikomas valstybei narei, su 
kuria atitinkama užjūrio šalis ar teritorija 
yra susijusi;

plėtojamas bendradarbiavimas su 
valstybėmis narėmis ir atitinkamomis 
tarptautinėmis organizacijomis, 
pavyzdžiui, Jungtinėmis Tautomis ir jų 
specializuotomis agentūromis, visų pirma 
PSO, Pasaulio banku, Europos Taryba ir 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacija (EBPO). Pagal Tarybos 
sprendimo 2013/755/ES20 94 straipsnį 
užjūrio šalyse bei teritorijose (toliau – 
UŠT) įsisteigę asmenys ir subjektai atitinka 
reikalavimus gauti finansavimą, 
atsižvelgiant į Programos taisykles ir 
tikslus bei galimas priemones, taikomas 
valstybei narei, su kuria atitinkama užjūrio 
šalis ar teritorija yra susijusi;

__________________ __________________
20 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos 
sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių 
bei teritorijų ir Europos Sąjungos 
asociacijos (Užjūrio asociacijos 
sprendimas) (OL L 344, 2013 12 19, p. 1).

20 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos 
sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių 
bei teritorijų ir Europos Sąjungos 
asociacijos (Užjūrio asociacijos 
sprendimas) (OL L 344, 2013 12 19, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 413
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) reikėtų glaudžiau bendradarbiauti 
su trečiosiomis šalimis keičiantis žiniomis 
ir geriausia praktika sveikatos sistemų 
pasirengimo ir reagavimo srityje;

(36) reikėtų glaudžiau bendradarbiauti 
su trečiosiomis šalimis keičiantis žiniomis 
ir geriausia praktika sveikatos sistemų 
pasirengimo ir reagavimo srityje. 
Programa turėtų padėti kurti tvirtą ir 
veiksmingą Sąjungos ir Afrikos 
partnerystę ir pirmenybę teikti sveikatos 
priežiūros sistemų stiprinimui, visuotinei 
galimybei naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, ir visuotiniams sveikatos 
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srities moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai pagal ES ir Afrikos 
strategiją;

Or. en

Pakeitimas 414
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) Paryžiaus susitarimo preambulėje 
teisė į sveikatą pripažįstama kaip 
pagrindinė žmogaus teisė. UNFCCC 4 
straipsnio 1 dalyje teigiama, kad visos jos 
šalys turėtų taikyti „atitinkamus metodus, 
tokius kaip poveikio įvertinimas, 
parengtus ir reglamentuotus nacionaliniu 
mastu, siekiant iki minimumo sumažinti 
neigiamą poveikį visuomenės sveikatai bei 
aplinkai vykdant projektus ir priemones 
siekiant sušvelninti klimato pasikeitimą ar 
prisitaikymą prie jo“;

Or. en

Pakeitimas 415
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
39 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39b) Pasaulio sveikatos organizacijos 
(PSO) teigimu, klimato kaita neigiamai 
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veikia sveikatos būklę lemiančius 
socialinius ir aplinkos veiksnius – švarų 
orą, saugų geriamąjį vandenį, 
apsirūpinimą maistu ir saugią pastogę – ir 
kad 2030–2050 m. numatoma 250 000 
papildomų mirties atvejų per metus dėl 
netinkamos mitybos, maliarijos, 
viduriavimo ir karščio sukeliamo streso, 
nes ekstremaliai aukšta oro temperatūra 
tiesiogiai prisideda prie mirties, 
pirmiausia tarp vyresnio amžiaus žmonių. 
Klimato kaita, pasireiškianti kaip 
potvyniai, kaitros laikotarpiai, sausros ir 
gaisrai, labai veikia žmonių sveikatą, be 
kita ko, lemia neprievalgį, širdies ir 
kraujagyslių bei kvėpavimo takų ligas ir 
pernešėjų platinamas infekcijas;

Or. en

Pakeitimas 416
Rob Rooken

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;

Išbraukta.

Or. nl
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Pakeitimas 417
Margarita de la Pisa Carrión

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;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 418
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

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 

(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 30 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 
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vidurio vertinimą; vidurio vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 419
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

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. Tačiau siekiant pagerinti 
sveikatos priežiūros paslaugų 
papildomumą ir pacientų bei sveikatos 
priežiūros specialistų judumo sąlygas 
pasienio teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 420
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

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 

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

imamasi Sąjungos lygmens veiksmų 
paremti valstybių narių pastangas siekiant 
aukšto lygio visuomenės sveikatos 
apsaugos, gerinti vaistų, medicinos 
priemonių ir kitų su sveikata susijusių 
produktų pasiekiamumą, tvarumą, 
priimtinumą, prieinamumą ir įperkamumą 
Sąjungoje, remti inovacijas ir remti 
integruotą bei koordinuotą valstybių narių 
darbą ir geriausios praktikos diegimą, taip 
pat visoje ES mažinti nelygybę ir 
netolygumus 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 kompetencijos ir 
atsakomybės Programos veiksmų srityse. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 421
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

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 

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

įperkamumą Sąjungoje, remti inovacijas ir 
remti integruotą bei koordinuotą valstybių 
narių ir jų regionų 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 kompetencijos ir 
atsakomybės Programos veiksmų srityse. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 422
Michèle Rivasi

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 

(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 pasiekiamumą, prieinamumą, 
saugumą 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 
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sukurti nacionalinio lygmens veiksmais, 
tuo pačiu paisant valstybių narių 
kompetencijos ir atsakomybės Programos 
veiksmų srityse. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytiems tikslams pasiekti;

pridėtinė vertė, kurios nebūtų įmanoma 
sukurti nacionalinio lygmens veiksmais, 
tuo pačiu paisant valstybių narių 
kompetencijos ir atsakomybės Programos 
veiksmų srityse. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytiems tikslams pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 423
Jessica Polfjärd

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

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

Or. en

Pakeitimas 424
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) sveikatos krizė – dėl žmogaus, 
gyvūnų, augalų, maisto arba aplinkos 
keliamos grėsmės sveikatai, dėl kurios 
institucijos turi imtis skubių veiksmų, 
kilusi krizė arba rimtas incidentas;

3) sveikatos krizė – dėl žmogaus, 
gyvūnų, augalų, maisto, aplinkos, 
cheminės, biologinės, branduolinės arba 
nežinomos kilmės grėsmės sveikatai, dėl 
kurios institucijos turi imtis skubių 
veiksmų, kilusi krizė arba rimtas 
incidentas;

Or. en

Pakeitimas 425
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) sveikatos krizė – dėl žmogaus, 
gyvūnų, augalų, maisto arba aplinkos 
keliamos grėsmės sveikatai, dėl kurios 
institucijos turi imtis skubių veiksmų, 
kilusi krizė arba rimtas incidentas;

3) sveikatos krizė – dėl žmogaus, 
gyvūnų, augalų, maisto, aplinkos keliamos 
grėsmės, taip pat biologinės, cheminės ir 
branduolinės arba nežinomos kilmės 
grėsmės sveikatai, dėl kurios institucijos 
turi imtis skubių veiksmų, kilusi krizė arba 
rimtas incidentas;

Or. en
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Pakeitimas 426
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) su krize susiję produktai – ligos ir 
jos padarinių prevencijai, diagnostikai arba 
gydymui per sveikatos krizę reikalingi 
produktai ir medžiagos, įskaitant (tačiau 
jais neapsiribojant): vaistus (įskaitant 
skiepus) ir jų tarpines medžiagas, 
veikliąsias vaistines medžiagas ir žaliavas, 
medicinos priemones, ligoninių ir 
medicinos reikmenis (pvz., plaučių 
ventiliacijos aparatus, apsauginius 
drabužius bei priemones, taip pat 
diagnostikos medžiagas bei priemones), 
asmenines apsaugos priemones, 
dezinfekavimo priemones ir jų tarpinius 
produktus bei jų gamybai būtinas žaliavas; 

4) su krize susiję produktai – ligos ir 
jos padarinių prevencijai, diagnostikai arba 
gydymui, ligų ir infekcijų stebėsenai ir 
epidemiologinei priežiūrai per sveikatos 
krizę reikalingi produktai, medžiagos ir 
priemonės, įskaitant (tačiau jais 
neapsiribojant): vaistus (įskaitant skiepus) 
ir jų tarpines medžiagas, veikliąsias 
vaistines medžiagas ir žaliavas, medicinos 
priemones, ligoninių ir medicinos 
reikmenis (pvz., plaučių ventiliacijos 
aparatus, apsauginius drabužius bei 
priemones, taip pat diagnostikos medžiagas 
bei priemones), asmenines apsaugos 
priemones, dezinfekavimo priemones ir jų 
tarpinius produktus bei jų gamybai būtinas 
žaliavas, mokymą, infrastruktūrą ir 
technologijas duomenų prieinamumui 
gerinti;

Or. en

Pakeitimas 427
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) su krize susiję produktai – ligos ir 
jos padarinių prevencijai, diagnostikai arba 
gydymui per sveikatos krizę reikalingi 
produktai ir medžiagos, įskaitant (tačiau 
jais neapsiribojant): vaistus (įskaitant 
skiepus) ir jų tarpines medžiagas, 
veikliąsias vaistines medžiagas ir žaliavas, 
medicinos priemones, ligoninių ir 

4) su krize susiję produktai – ligos ir 
jos padarinių prevencijai, diagnostikai arba 
gydymui per sveikatos krizę reikalingi 
produktai ir medžiagos, taip pat kiti 
medicinos produktai ir medžiagos, kurie 
tebėra būtini sveikatos krizės metu, 
įskaitant (tačiau jais neapsiribojant): 
vaistus (įskaitant skiepus) ir jų tarpines 
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medicinos reikmenis (pvz., plaučių 
ventiliacijos aparatus, apsauginius 
drabužius bei priemones, taip pat 
diagnostikos medžiagas bei priemones), 
asmenines apsaugos priemones, 
dezinfekavimo priemones ir jų tarpinius 
produktus bei jų gamybai būtinas žaliavas;

medžiagas, veikliąsias vaistines medžiagas 
ir žaliavas, medicinos priemones, ligoninių 
ir medicinos reikmenis (pvz., plaučių 
ventiliacijos aparatus, apsauginius 
drabužius bei priemones, taip pat 
diagnostikos medžiagas bei priemones), 
asmenines apsaugos priemones, 
dezinfekavimo priemones ir jų tarpinius 
produktus bei jų gamybai būtinas žaliavas;

Or. en

Pakeitimas 428
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) su krize susiję produktai – ligos ir 
jos padarinių prevencijai, diagnostikai arba 
gydymui per sveikatos krizę reikalingi 
produktai ir medžiagos, įskaitant (tačiau 
jais neapsiribojant): vaistus (įskaitant 
skiepus) ir jų tarpines medžiagas, 
veikliąsias vaistines medžiagas ir žaliavas, 
medicinos priemones, ligoninių ir 
medicinos reikmenis (pvz., plaučių 
ventiliacijos aparatus, apsauginius 
drabužius bei priemones, taip pat 
diagnostikos medžiagas bei priemones), 
asmenines apsaugos priemones, 
dezinfekavimo priemones ir jų tarpinius 
produktus bei jų gamybai būtinas žaliavas;

4) su krize susiję produktai – ligos ir 
jos padarinių prevencijai, diagnostikai arba 
gydymui per sveikatos krizę reikalingi 
produktai ir medžiagos, įskaitant (tačiau 
jais neapsiribojant): vaistus (įskaitant 
skiepus) ir jų tarpines medžiagas, 
veikliąsias vaistines medžiagas ir žaliavas, 
kraujo produktus ir organus, medicinos 
priemones, ligoninių ir medicinos 
reikmenis (pvz., plaučių ventiliacijos 
aparatus, apsauginius drabužius bei 
priemones, taip pat diagnostikos medžiagas 
bei priemones), asmenines apsaugos 
priemones, dezinfekavimo priemones ir jų 
tarpinius produktus bei jų gamybai būtinas 
žaliavas;

Or. en

Pakeitimas 429
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) bendros sveikatos koncepcija – 
koncepcija, kuria pripažįstama, kad esama 
žmonių ir gyvūnų sveikatos tarpusavio 
ryšio, kad žmonės ir gyvūnai gali vieni 
nuo kitų užsikrėsti, todėl reikia gydyti ir 
vienus, ir kitus, ir kad aplinka susieja 
žmones ir gyvūnus;

5) bendros sveikatos koncepcija – 
koncepcija, kuria pripažįstama, kad esama 
žmonių, gyvūnų ir aplinkos tarpusavio 
ryšio, kad vieni nuo kitų gali užsikrėsti, 
todėl reikia gydyti laikantis holistinio 
požiūrio;

Or. en

Pakeitimas 430
Rob Rooken

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) bendros sveikatos koncepcija – 
koncepcija, kuria pripažįstama, kad esama 
žmonių ir gyvūnų sveikatos tarpusavio 
ryšio, kad žmonės ir gyvūnai gali vieni nuo 
kitų užsikrėsti, todėl reikia gydyti ir vienus, 
ir kitus, ir kad aplinka susieja žmones ir 
gyvūnus;

5) bendros sveikatos koncepcija – 
koncepcija, kuria pripažįstama, kad 
žmonės ir gyvūnai gali vieni nuo kitų 
užsikrėsti, todėl reikia gydyti ir vienus, ir 
kitus;

Or. nl

Pakeitimas 431
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) sąvoka „žmonių sveikata“ apima 
visišką pagarbą gyvybei visais 
individualiais asmens aspektais: fiziniu, 



AM\1207705LT.docx 245/283 PE653.822v01-00

LT

psichiniu, emociniu ir dvasiniu, kurie yra 
tarpusavyje susiję, jos pobūdis skiriasi 
nuo gyvūnų sveikatos. Minėta aprėptis 
reiškia visapusišką požiūrį į bendrą 
asmens sveikatą, taip išsaugant laisvę ir 
orumą, neatsiejamas buvimo žmogumi 
dalis visais gyvenimo etapais;

Or. es

Pakeitimas 432
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) aplinkos higiena – žmonių 
sveikatos aspektai, pvz., gyvenimo kokybė, 
kuriuos lemia mūsų aplinkos fiziniai, 
cheminiai, biologiniai, socialiniai, 
psichosocialiniai ir estetiniai veiksniai;

Or. en

Pakeitimas 433
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) didelė tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmė sveikatai – biologinės, cheminės, 
susijusios su aplinka ar nežinomos kilmės 
keliantis pavojų gyvybei ar kitais 
atžvilgiais didelis pavojus sveikatai, kuris 
plinta per valstybių narių nacionalines 
sienas arba kurio atveju yra didelė tokio 

9) didelė tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmė sveikatai – biologinės, cheminės, 
radiologinės, branduolinės, susijusios su 
aplinka ar nežinomos kilmės keliantis 
pavojų gyvybei ar kitais atžvilgiais didelis 
pavojus sveikatai, kuris plinta per valstybių 
narių nacionalines sienas arba kurio atveju 
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plitimo rizika ir dėl kurio gali būti būtina 
koordinuoti veiksmus Sąjungos lygmeniu, 
siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos 
apsaugos lygį;

yra didelė tokio plitimo rizika ir dėl kurio 
gali būti būtina koordinuoti veiksmus 
Sąjungos lygmeniu, siekiant užtikrinti 
aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį;

Or. en

Pakeitimas 434
Antoni Comín i Oliveres

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) sveikatos aspektų integravimo į 
visų sričių politiką principas – politikos 
formavimo būdas, pagal kurį sistemingai 
atsižvelgiama į visų sektorių sprendimų 
poveikį sveikatai, siekiama sinergijos ir 
vengiama žalingo poveikio sveikatai, kurį 
daro su sveikatos sritimi nesusijusi 
politika, siekiant pagerinti gyventojų 
sveikatą ir lygybę sveikatos priežiūros 
srityje. Jis lavina sveikatos politikos 
specialistų gebėjimus pripažinti ir remti 
kitų sektorių vystymosi tikslus, 
atsižvelgiant į socialinę, ekonominę ir 
aplinkos vystymosi tarpusavio 
priklausomybę;

Or. en

Pakeitimas 435
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) komercinis sveikatą lemiantis 
veiksnys – privačiojo sektoriaus taikomos 
strategijos ir metodai, kuriais skatinami 
sveikatai kenksmingi produktams ir 
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pasirinkimas;

Or. en

Pakeitimas 436
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) stygius – laikinas vaisto 
neprieinamumas dėl pradinės grandies 
atsargų trūkumo ir (arba) galutinės 
grandies tiekimo sutrikimo;

Or. fr

Pakeitimas 437
Biljana Borzan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) komercinis sveikatą lemiantis 
veiksnys – komercinės strategijos ir 
metodai, kuriais skatinami sveikatai 
kenksmingi produktams ir pasirinkimas;

Or. en

Pakeitimas 438
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) nepriklausymas nuo pramonės – 
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kai iš pramonės gaunama mažiau kaip 
20 proc. pagrindinio finansavimo ir 
atitinkamai projektų finansavimo;

Or. en

Pakeitimas 439
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 10 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b) įtampa dėl tiekimo – padėtis, kai 
gamintojas turi nepakankamą vaistų 
kiekį, dėl to laikinai negalima užtikrinti 
tiekimo įprastai rinkai ir kyla tiekimo 
sutrikimo rizika;

Or. fr

Pakeitimas 440
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 10 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10c) tiekimo sutrikimas – vaistas 
pagamintas, bet platinamas ne visose 
vaistinėse;

Or. fr

Pakeitimas 441
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 10 d punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10d) atsargų trūkumas – pertrūkis 
vaisto gamybos grandinėje, kuris gali 
įvykti dėl įvairių priežasčių. Vaistas negali 
būti gaminamas arba jam nesuteiktas 
leidimas patekti į platinimo grandinę, nes 
jo kokybė ne visiškai atitinka 
reikalaujamus standartus;

Or. fr

Pakeitimas 442
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Programa siekiama toliau nurodytų 
bendrųjų tikslų, jei reikia, taikant bendros 
sveikatos koncepciją ir sveikatos aspektų 
integravimo į visų sričių politiką principą:

Or. en

Pakeitimas 443
Rob Rooken

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Programa siekiama toliau nurodytų 
bendrųjų tikslų, kol laukiama 
nepriklausomų ir mokslu pagrįstų 
poveikio vertinimų rezultatų:

Or. nl
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Pakeitimas 444
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Programa siekiama toliau nurodytų 
bendrųjų tikslų taikant bendros sveikatos 
koncepciją:

Or. en

Pagrindimas

Bendros sveikatos koncepcija visada yra svarbi.

Pakeitimas 445
Michèle Rivasi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) gerinti Sąjungos žmonių sveikatą, 
be kita ko, visų pirma skatinant 
sveikatingumą, ligų prevenciją ir šalinant 
nelygybę sveikatos srityje;
(Tai turėtų būti pirmasis iš bendrųjų 
tikslų.)

Or. en

Pagrindimas

With regard to the general objectives, the EU4Health Programme should first of all have the 
objective to improve the health of people in the Union and to address health inequalities. 
These should represent an objective in their own right and not be mixed with the objective to 
protect people in the Union from serious cross-border threats to health. Not should general 
health only be mentioned in the context of health systems (Art. 3, para 1, point 3). Improving 
public health in general as well as addressing health inequalities are also explicitly amongst 
the general objectives of the current programme and should therefore also be listed here as a 
general objective - in their own right.
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Pakeitimas 446
Véronique Trillet-Lenoir

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) remti neužkrečiamųjų ligų, ypač 
vėžio, stebėjimo, prevencijos, 
diagnostikos, gydymo ir priežiūros 
veiksmus įsteigiant Europos vėžio 
institutą;

Or. en

Pakeitimas 447
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) apsaugoti Sąjungos žmones nuo 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai,

1) remti sveikatingumo skatinimą, 
gerinti sveikatos raštingumą ir ligų 
prevenciją, mažinti sveikatos 
netolygumus, gerinti fizinę ir psichinę 
sveikatą, apsaugoti Sąjungos žmones nuo 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai,

Or. en

Pakeitimas 448
Traian Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) apsaugoti Sąjungos žmones nuo 1) apsaugoti Sąjungos žmones nuo 
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didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai,

didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, įskaitant vienodos sveikatos 
teisių apsaugos užtikrinimą ir visas 
galimybes šiomis teisėmis naudotis 
visiems ES piliečiams, vienodo požiūrio ir 
galimybių naudotis gydymu be 
diskriminacijos skatinimą ir skirtumų tarp 
valstybių narių mažinimą skiriant 
išteklius, kurių reikia šiam tikslui 
pasiekti;

Or. ro

Pakeitimas 449
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) apsaugoti Sąjungos žmones nuo 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai,

1) apsaugoti Sąjungos žmones nuo 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, be kita ko, remti sveikatingumo 
skatinimą ir ligų prevenciją, mažinti 
nelygybę sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo srityje, taip pat gerinti fizinę 
ir psichinę sveikatą;

Or. pl

Pakeitimas 450
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) apsaugoti Sąjungos žmones nuo 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai,

1) remti sveikatingumo skatinimą, 
sveikatos raštingumą ir ligų prevenciją, 
mažinti sveikatos netolygumus, gerinti 
fizinę ir psichinę sveikatą, apsaugoti 
Sąjungos žmones nuo didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
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sveikatai,

Or. en

Pakeitimas 451
Mick Wallace

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) apsaugoti Sąjungos žmones nuo 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai,

1) remti sveikatingumo skatinimą ir 
ligų prevenciją, mažinti sveikatos 
netolygumus, gerinti fizinę ir psichinę 
sveikatą, apsaugoti Sąjungos žmones nuo 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai,

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti Sąjungos gyventojus nuo didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, būtina užtikrinti, kad bendra sveikatos būklė visuose gyventojų sluoksniuose būtų 
gera. COVID-19 parodė, kaip žmonės, turintys sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui, sergantys 
širdies ir kraujagyslių ligomis, diabetu ir nutukimu, sunkiai nukentėjo nuo pandemijos.

Pakeitimas 452
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) apsaugoti Sąjungos žmones nuo 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai,

1) remti sveikatingumo skatinimą ir 
prevenciją, mažinti sveikatos 
netolygumus, gerinti fizinę ir psichinę 
sveikatą ir apsaugoti Sąjungos žmones nuo 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai,

Or. en
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Pakeitimas 453
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) apsaugoti Sąjungos žmones nuo 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai,

1) apsaugoti Sąjungos žmones nuo 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai, užtikrinti geresnę parengtį ir 
veiksmų koordinavimą valstybėse narėse 
ir tarp jų esant ekstremaliosioms sveikatos 
situacijoms;

Or. en

Pakeitimas 454
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) apsaugoti Sąjungos žmones nuo 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai,

1) remti sveikatingumo skatinimą ir 
ligų prevenciją ir apsaugoti Sąjungos 
žmones nuo didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai,

Or. en

Pakeitimas 455
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) apsaugoti Sąjungos žmones nuo 1) apsaugoti Sąjungos žmones nuo 
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didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai,

didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai ir mažinti sveikatos netolygumus 
tarp valstybių narių;

Or. en

Pakeitimas 456
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) apsaugoti Sąjungos žmones nuo 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai,

1) remti bei puoselėti visuomenės 
sveikatą ir apsaugoti Sąjungos žmones nuo 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai,

Or. en

Pakeitimas 457
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) apsaugoti Sąjungos žmones nuo 
didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių 
sveikatai,

1) apsaugoti Sąjungos žmones nuo bet 
kokių didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai,

Or. en

Pakeitimas 458
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) pagerinti galimybes Sąjungoje 
gauti vaistų, medicinos priemonių ir kitų 
su krize susijusių produktų, prisidėti prie 
jų įperkamumo ir remti inovacijas;

2) remti esamus ir būsimus Sąjungos 
sveikatos teisės aktus, gerinti Sąjungos 
sveikatos priežiūros ir paslaugų, įskaitant 
vaistus, gydymą ir medicinos priemones, 
vienodą pasiekiamumą, prieinamumą ir 
įperkamumą, remti saugų ir tinkamą 
naudojimą ir skatinti mokslinius tyrimus 
ir inovacijas sveikatos priežiūros srityje; 
remti sistemingą kitų ES politikos sričių 
poveikio sveikatai vertinimą, užtikrinant 
visapusišką sveikatos aspektų integravimą 
į visas politikos sritis;

Or. en

Pakeitimas 459
Christian Ehler
PPE frakcijos vardu
Dan Nica
S&D frakcijos vardu
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu
Marisa Matias
GUE/NGL frakcijos vardu
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) pagerinti galimybes Sąjungoje 
gauti vaistų, medicinos priemonių ir kitų 
su krize susijusių produktų, prisidėti prie 
jų įperkamumo ir remti inovacijas;

2) remti esamus ir būsimus Sąjungos 
sveikatos teisės aktus, gerinti vaistų, 
gydymo priemonių ir medicinos prietaisų 
pasiekiamumą ir tvarios gamybos 
pajėgumus Sąjungoje ir užtikrinti jų 
prieinamumą ir įperkamumą, remti saugų 
ir tinkamą naudojimą ir skatinti 
mokslinius tyrimus ir inovacijas sveikatos 
priežiūros srityje, nedubliuojant pagal 
programas, įskaitant programą „Europos 
horizontas“, dedamų pastangų;

Or. en
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Pakeitimas 460
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) pagerinti galimybes Sąjungoje 
gauti vaistų, medicinos priemonių ir kitų su 
krize susijusių produktų, prisidėti prie jų 
įperkamumo ir remti inovacijas;

2) remti esamus ir būsimus Sąjungos 
sveikatos teisės aktus, gerinti galimybes 
Sąjungoje gauti vaistų, vakcinų, medicinos 
priemonių ir kitų susijusių medicininių 
produktų ir pasinaudoti e. sveikatos 
sprendimais, prisidėti prie jų 
pasiekiamumo, tvarumo ir įperkamumo, 
taip pat remti sveikatos ir sveikatos 
priežiūros mokslinius tyrimus, inovacijas 
ir technologinę plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 461
Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) pagerinti galimybes Sąjungoje 
gauti vaistų, medicinos priemonių ir kitų 
su krize susijusių produktų, prisidėti prie 
jų įperkamumo ir remti inovacijas;

2) remti esamus ir būsimus Sąjungos 
sveikatos teisės aktus, gerinti Sąjungos 
sveikatos priežiūros ir paslaugų, įskaitant 
vaistus, gydymą ir medicinos priemones, 
vienodą pasiekiamumą, prieinamumą ir 
įperkamumą, remti saugų ir tinkamą 
naudojimą ir skatinti mokslinius tyrimus 
ir inovacijas sveikatos priežiūros srityje;

Or. en
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Pagrindimas

Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant vaistus, yra pagrindinė 
pacientų teisė. Pacientams priežiūra ir paslaugos bus naudingos tik tuo atveju, jei jos bus 
teikiamos laiku, prieinamos ir įperkamos visiems, kuriems jų reikia. Europos pacientų forumo 
vienodų galimybių principas grindžiamas poreikiais, o ne priemonėmis.

Pakeitimas 462
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) pagerinti galimybes Sąjungoje 
gauti vaistų, medicinos priemonių ir kitų 
su krize susijusių produktų, prisidėti prie 
jų įperkamumo ir remti inovacijas;

2) remti esamus ir būsimus Sąjungos 
sveikatos teisės aktus, gerinti galimybes 
Sąjungoje gauti vaistų, gydymą ir 
medicinos priemonių, prisidėti prie jų 
prieinamumo ir įperkamumo, remti saugų 
ir veiksmingą vaistų naudojimą ir 
spartinti sveikatos priežiūros mokslinius 
tyrimus;

Or. en

Pakeitimas 463
Mick Wallace

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) pagerinti galimybes Sąjungoje 
gauti vaistų, medicinos priemonių ir kitų su 
krize susijusių produktų, prisidėti prie jų 
įperkamumo ir remti inovacijas;

2) remti esamus ir būsimus Sąjungos 
sveikatos teisės aktus, gerinti galimybes 
Sąjungoje gauti vaistų, medicinos 
priemonių ir kitų susijusių produktų, 
prisidėti prie jų prieinamumo ir 
įperkamumo, remti saugų ir veiksmingą jų 
naudojimą ir skatinti mokslinius tyrimus 
ir inovacijas sveikatos priežiūros srityje;

Or. en
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Pagrindimas

Programa neturėtų apsiriboti su krize susijusiais produktais, turėtų remti sveikatos priežiūros 
inovacijas, taip pat produktus, kurie būtų vienodai naudingi visiems pacientams Sąjungoje;

Pakeitimas 464
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) pagerinti galimybes Sąjungoje gauti 
vaistų, medicinos priemonių ir kitų su 
krize susijusių produktų, prisidėti prie jų 
įperkamumo ir remti inovacijas;

2) pagerinti galimybes Sąjungoje gauti 
vaistų, gydymą ir medicinos priemonių, 
prisidėti prie jų prieinamumo ir 
įperkamumo, remti saugų ir veiksmingą 
jų naudojimą ir skatinti sveikatos 
priežiūros mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, tikrai naudingas visuomenės 
sveikatai;

Or. en

Pagrindimas

Inovacijos yra priemonė, o ne tikslas. Inovacijos savaime nėra geros – inovacijos gali 
pagerinti padėtį, tačiau gali ją ir dar labiau pabloginti. Todėl svarbu nustatyti, kokio 
pobūdžio moksliniai tyrimai ir inovacijos mums reikalingi – tik tada jie gali būti įtraukti į 
bendruosius tikslus.

Pakeitimas 465
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) pagerinti galimybes Sąjungoje 
gauti vaistų, medicinos priemonių ir kitų su 
krize susijusių produktų, prisidėti prie jų 
įperkamumo ir remti inovacijas;

2) atkurti Sąjungos farmacijos srities 
nepriklausomumą, užtikrinti galimybes 
Sąjungoje gauti vaistų, vakcinų ir 
diagnostinių priemonių, medicinos 
priemonių ir kitų su krize susijusių 
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produktų, prisidėti prie jų įperkamumo ir 
remti inovacijas pasitelkiant ES vaistų 
strategiją;

Or. en

Pakeitimas 466
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) pagerinti galimybes Sąjungoje gauti 
vaistų, medicinos priemonių ir kitų su krize 
susijusių produktų, prisidėti prie jų 
įperkamumo ir remti inovacijas;

2) pagerinti galimybes Sąjungoje gauti 
vaistų, medicinos priemonių ir kitų 
susijusių produktų, prisidėti prie jų 
prieinamumo ir įperkamumo, remti saugų 
ir veiksmingą jų naudojimą ir skatinti 
mokslinius tyrimus ir inovacijas sveikatos 
priežiūros srityje;

Or. en

Pakeitimas 467
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) pagerinti galimybes Sąjungoje gauti 
vaistų, medicinos priemonių ir kitų su krize 
susijusių produktų, prisidėti prie jų 
įperkamumo ir remti inovacijas.

2) pagerinti galimybes Sąjungoje, 
ypač atokiausiuose regionuose ir užjūrio 
šalyse bei teritorijose, gauti vaistų, 
medicinos priemonių ir kitų su krize 
susijusių produktų, prisidėti prie jų 
įperkamumo ir remti inovacijas.

Or. fr

Pakeitimas 468
Mairead McGuinness
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) pagerinti galimybes Sąjungoje gauti 
vaistų, medicinos priemonių ir kitų su krize 
susijusių produktų, prisidėti prie jų 
įperkamumo ir remti inovacijas;

2) pagerinti galimybes Sąjungoje gauti 
vaistų, medicinos priemonių ir kitų su krize 
susijusių produktų, prisidėti prie jų 
prieinamumo ir įperkamumo ne tik per 
krizes, remti mokslinius tyrimus ir 
inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 469
Mick Wallace, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) pagerinti galimybes Sąjungoje gauti 
vaistų, medicinos priemonių ir kitų su krize 
susijusių produktų, prisidėti prie jų 
įperkamumo ir remti inovacijas;

2) pagerinti galimybes Sąjungoje gauti 
vaistų, medicinos priemonių ir kitų su krize 
susijusių produktų, įskaitant produktus, 
kurie tebėra būtini per krizės, prisidėti prie 
jų įperkamumo ir remti inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 470
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) pagerinti galimybes Sąjungoje gauti 
vaistų, medicinos priemonių ir kitų su krize 
susijusių produktų, prisidėti prie jų 
įperkamumo ir remti inovacijas;

2) pagerinti galimybes Sąjungoje gauti 
vaistų, medicinos priemonių ir kitų būtinų 
produktų, prisidėti prie jų įperkamumo, 
remti saugų jų vartojimą ir naudojimą bei 
stiprinti tyrimus ir remti inovacijas;
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Or. pl

Pakeitimas 471
Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) pagerinti galimybes Sąjungoje gauti 
vaistų, medicinos priemonių ir kitų su krize 
susijusių produktų, prisidėti prie jų 
įperkamumo ir remti inovacijas;

2) pagerinti galimybes Sąjungoje gauti 
vaistų, medicinos priemonių ir kitų su krize 
susijusių produktų, prisidėti prie jų 
prieinamumo bei įperkamumo ir remti 
inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 472
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) pagerinti galimybes Sąjungoje gauti 
vaistų, medicinos priemonių ir kitų su krize 
susijusių produktų, prisidėti prie jų 
įperkamumo ir remti inovacijas;

2) pagerinti galimybes Sąjungoje gauti 
vaistų, gydymą, medicinos priemonių ir 
kitų su krize susijusių produktų, prisidėti 
prie jų įperkamumo ir remti inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 473
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) stiprinti sveikatos sistemas ir 
sveikatos priežiūros darbuotojus, be kita 

3) stiprinti sveikatos sistemas ir 
sveikatos priežiūros darbuotojus, be kita 
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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.

ko, vykdant skaitmeninę transformaciją, 
suderintą švietimą ir mokymą ir stiprinant 
integruotą ir koordinuotą valstybių narių 
darbą, tvariai įgyvendinant geriausią 
praktiką, sveikatos raštingumą, bendrus 
sveikatos tikslus, metriką ir su pacientais 
susijusią veiklą ir dalijantis palyginamais 
duomenimis, siekiant pagerinti bendrą 
visuomenės sveikatos lygį.

Or. en

Pakeitimas 474
Jessica Polfjärd

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) stiprinti sveikatos sistemas ir 
užtikrinti, kad jos būtų atsparesnės ir 
geriau paruoštos reaguoti į krizes, be kita 
ko, vykdant skaitmeninę transformaciją ir 
stiprinant koordinuotą valstybių narių 
darbą, tvariai įgyvendinant geriausią 
praktiką ir dalijantis duomenimis, siekiant 
pagerinti bendrą visuomenės sveikatos 
lygį.

Or. en

Pakeitimas 475
Kateřina Konečná

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 

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

darbą, tvariai įgyvendinant geriausią 
praktiką, didinant gyventojų ir pacientų 
raštingumą, ir dalijantis palyginamais 
duomenimis, siekiant pagerinti bendrą 
visuomenės sveikatos lygį.

Or. en

Pakeitimas 476
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

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

Or. en

Pakeitimas 477
Michèle Rivasi

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 

3) stiprinti sveikatos sistemas, jų 
tvarumą ir sveikatos priežiūros 
darbuotojus, be kita ko, vykdant 
skaitmeninę transformaciją, kurią vykdant 
visapusiškai atsižvelgiama į Europos 
duomenų apsaugos sistemą, suderintą 
švietimą ir mokymą, ir stiprinant 
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sveikatos lygį. integruotą ir koordinuotą valstybių narių 
darbą, tvariai įgyvendinant geriausią 
praktiką ir dalijantis palyginamais 
duomenimis, siekiant pagerinti bendrą 
visuomenės sveikatos lygį.

Or. en

Pagrindimas

Turime stiprinti ir sveikatos priežiūros sistemų tvarumą. Labai svarbu, kad vykdant 
skaitmeninę transformaciją būtų visapusiškai laikomasi Europos duomenų apsaugos sistemos 
(žr. 2020 m. liepos 10 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl ES visuomenės sveikatos 
strategijos po COVID-19 33 dalį).

Pakeitimas 478
Mick Wallace, Clare Daly

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

Or. en

Pakeitimas 479
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) stiprinti sveikatos sistemas ir 
sveikatos priežiūros darbuotojus, be kita 

3) stiprinti sveikatos sistemas ir 
sveikatos priežiūros darbuotojus, be kita 
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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.

ko, vykdant skaitmeninę transformaciją ir 
stiprinant integruotą ir koordinuotą 
valstybių narių nacionaliniu, regioniniu ir 
vietiniu lygmeniu darbą, tvariai 
įgyvendinant geriausią praktiką ir dalijantis 
duomenimis, siekiant pagerinti bendrą 
visuomenės sveikatos lygį.

Or. en

Pakeitimas 480
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

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

Or. en

Pakeitimas 481
Christian Ehler
PPE frakcijos vardu
Dan Nica
S&D frakcijos vardu
Martina Dlabajová
RENEW frakcijos vardu
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) stiprinti sveikatos sistemas ir 3) Stiprinti sveikatos sistemas ir 
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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.

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

Or. en

Pakeitimas 482
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

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) 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 užtikrinti veiksmų suderinamumą 
ir pagerinti bendrą visuomenės sveikatos 
lygį.

Or. en

Pakeitimas 483
Marian-Jean Marinescu

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 

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

integruotą ir koordinuotą valstybių narių 
darbą, tvariai įgyvendinant geriausią 
praktiką ir dalijantis duomenimis, siekiant 
pagerinti bendrą visuomenės sveikatos 
lygį.

Or. en

Pakeitimas 484
Nathalie Colin-Oesterlé

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) remti ir stiprinti esamus ir būsimus 
Sąjungos sveikatos srities teisės aktus, 
siekiant gerinti galimybes Sąjungoje gauti 
vaistų, medicinos priemonių ir kitų su 
stygiumi susijusių produktų, prisidėti prie 
jų prieinamumo ir įperkamumo;

Or. fr

Pakeitimas 485
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) mažinti sveikatos priežiūros 
skirtumus tarp valstybių narių ir jose, 
kartu atsižvelgiant į sveikatos aspektų 
integravimo į visų sričių politiką principą;

Or. en
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Pakeitimas 486
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) remti sistemingą kitų ES politikos 
sričių poveikio sveikatai vertinimą, 
užtikrinant visapusišką sveikatos aspektų 
integravimą į visas politikos sritis;

Or. en

Pakeitimas 487
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) remti veiksmus, kuriais siekiama 
užtikrinti vienodas galimybes naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis, 
naujovišku medicininiu gydymu, vaistais 
ir medicinos prietaisais;

Or. en

Pakeitimas 488
Michèle Rivasi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) remti veiksmus, kuriais siekiama 
sukurti integruotas, į asmenį orientuotas 
ir rezultatais grindžiamas sveikatos 
priežiūros ir sveikatos apsaugos sistemas;
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Or. en

Pakeitimas 489
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) prisidėti prie ligų prevencijos 
šalinant pagrindinius aplinkos rizikos 
veiksnius;

Or. en

Pakeitimas 490
Aldo Patriciello

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) užtikrinti, kad sveikatos sistemos 
būtų atsparios ir geriau paruoštos 
reaguoti į sveikatos krizes;

Or. en

Pakeitimas 491
Jessica Polfjärd

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) remti užkrečiamųjų ligų prevenciją 
Sąjungoje;

Or. en
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Pakeitimas 492
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) remti sveikatos ugdymą, sveikatos 
apsaugą ir ligų prevenciją, mažinti 
sveikatos netolygumus ir nelygybę, gerinti 
fizinę ir psichinę sveikatą, visų pirma 
atsižvelgiant į pagrindinius su gyvenimo 
būdu susijusius rizikos veiksnius, 
daugiausia dėmesio skiriant Sąjungos 
pridėtinei vertei, ir kurti sveikesnę ir 
atsparesnę visuomenę;

Or. en

Pakeitimas 493
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) užtikrinti, kad būtų teikiamos 
integruotos sveikatos priežiūros 
paslaugos, kurias būtų galima gauti 
vietiniu ar regioniniu lygmeniu ir 
kuriomis naudodamiesi pacientai turėtų 
galimybę savo gyvenamoje ir socialinėje 
aplinkoje gauti geresnę pagalbą;

Or. en
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Pakeitimas 494
Rob Rooken

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnyje nurodytų bendrųjų tikslų 
siekiama įgyvendinant toliau išvardytus 
konkrečius tikslus, jei reikia, taikant 
bendros sveikatos koncepciją:

3 straipsnyje nurodytų bendrųjų tikslų 
siekiama įgyvendinant toliau išvardytus 
konkrečius tikslus, kol laukiama 
nepriklausomų ir mokslu pagrįstų 
poveikio vertinimų rezultatų:

Or. nl

Pakeitimas 495
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnyje nurodytų bendrųjų tikslų 
siekiama įgyvendinant toliau išvardytus 
konkrečius tikslus, jei reikia, taikant 
bendros sveikatos koncepciją:

3 straipsnyje nurodytų bendrųjų tikslų 
siekiama įgyvendinant toliau išvardytus 
konkrečius tikslus, jei reikia, taikant 
bendros sveikatos koncepciją ir sveikatos 
aspektų integravimą į visas politikos sritis:

Or. en

Pakeitimas 496
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) šalinti pagrindinius gyvenimo 
būdo rizikos veiksnius, taip pat aplinkos 
rizikos veiksnius ir gerinti fizinę bei 
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psichinę sveikatą;

Or. en

(Susijęs su to paties autoriaus pateiktu 3 straipsnio 1 ir -1a punktų pakeitimu.)

Pagrindimas

This specific objective is inserted as a new first specific objective to reflect the element of 
health promotion and disease prevention of the newly introduced first general objective by the 
same author. Moreover, addressing key lifestyle risks is explicitly listed in the first specific 
objective of the current programme and should also be listed here as the first specific 
objective. While there have been many fatalities due to COVID-19, there are many many 
more due to key lifestyle risk and environmental risks. The first specific objective should 
therefore take a broad approach to public health before cross-border health threats and 
crisis-related aspects.

Pakeitimas 497
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos -1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) įgyvendinti teisę laiku gauti 
įperkamą, kokybišką prevencinę ir 
gydomąją sveikatos priežiūrą ir skatinti 
naudotis visų atitinkamų politikos sričių 
sveikatos priežiūros teisumo poveikio 
vertinimais;

Or. en

(Susijęs su to paties autoriaus pateiktu 3 straipsnio 1 ir -1a punktų pakeitimu.)

Pagrindimas

Šis konkretus tikslas įtrauktas kaip naujas konkretus tikslas konkrečių tikslų pradžioje to 
paties autoriaus naujai nustatytame pirmajame bendrame tiksle, kad būtų atsižvelgta į 
nelygybės sveikatos priežiūros srityje mažinimą. Antrasis konkretus tikslas turėtų būti 
grindžiamas plačiu požiūriu į visuomenės sveikatą užbėgant už akių tarpvalstybinėms 
grėsmėms sveikatai ir su krize susijusiems aspektams. Teisė laiku gauti įperkamą, kokybišką 
prevencinę ir gydomąją sveikatos priežiūrą yra Europos socialinių teisių ramsčio 16 
principas.
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Pakeitimas 498
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos -1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b) remti nulinės taršos tikslą siekiant, 
kad aplinkoje nebeliktų toksinių 
medžiagų;

Or. en

Pakeitimas 499
Traian Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 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) 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, 
taip pat didinant valstybių narių sveikatos 
priežiūros sistemų gebėjimą greitai 
pastatyti surenkamas autonomines 
ligonines, kad būtų galima gydyti visus 
susirgusius pacientus šalia infekcijos 
protrūkio židinių;

Or. ro

Pakeitimas 500
Joanna Kopcińska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
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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 (EMA) ir 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centrą (ECDC), 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 501
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 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) 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 ir 
koordinuojant nacionalinių sveikatos 
priežiūros sistemų testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad būtų atliekamas nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis. Tokį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ragino atlikti 
Europos Parlamentas savo 2020 m. liepos 10 d. rezoliucijoje dėl ES visuomenės sveikatos 
strategijos po COVID-19 (žr. 9 dalį).



PE653.822v01-00 276/283 AM\1207705LT.docx

LT

Pakeitimas 502
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim, Sándor Rónai

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 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) 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, vykdant stebėseną ir 
vertinant riziką sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 503
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 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) stiprinti Sąjungos didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
prevencijos, pasirengimo joms ir 
reagavimo į jas, taip pat sveikatos krizių 
valdymo pajėgumus, be kita ko, 
organizuojant testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis, 
koordinuojant, teikiant ir dislokuojant 
skubios sveikatos priežiūros pajėgumus, 
renkant duomenis ir vykdant stebėseną;

Or. en
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Pakeitimas 504
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 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) stiprinti Sąjungos didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 
prevencijos, pasirengimo joms ir greito 
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. es

Pakeitimas 505
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) remti veiksmus, kuriais siekiama 
sukurti ir plėtoti ES reikmenų stygiaus 
platformą, grindžiamą vienu suderintu 
duomenų rinkimo modeliu ir nacionalinių 
pranešimų apie stygių sistemų 
suderinamumu, įskaitant visapusišką 
veikiančios ES telematikos 
infrastruktūros, kuri susietų duomenis 
apie vaistus ir tiekimo grandinės per 
SPOR ir Falsifikuotų vaistų direktyvos 
sistemų jungtis, įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 506
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
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Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) remti Europos sveikatos agentūrų, 
visų pirma ECDC ir EMA, Europos 
maisto saugos tarnybos (EFSA), Europos 
cheminių medžiagų agentūros (ECHA) ir 
EU-OSHA, kompetencijos ir išteklių 
stiprinimą;

Or. en

Pakeitimas 507
Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) sukurti ir plėtoti ES reikmenų 
stygiaus platformą, grindžiamą vienu 
suderintu duomenų rinkimo modeliu ir 
nacionalinių pranešimų apie stygių 
sistemų suderinamumu, įskaitant 
visapusišką veikiančios ES telematikos 
infrastruktūros, kuri susietų duomenis 
apie vaistus ir tiekimo grandinės per 
SPOR ir Falsifikuotų vaistų direktyvos 
sistemų jungtis, įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 508
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) remti strategijos, kuria siekiama 
spręsti vaistų ir medicinos priemonių 
trūkumo stygiaus problemą, kūrimą, 
plėtojimą ir įgyvendinimą, kad visiems 
pacientams Europos Sąjungoje būtų 
užtikrintos galimybės gauti gydymą;

Or. fr

Pakeitimas 509
Danilo Oscar Lancini

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) remti veiksmus, kuriais siekiama 
modernizuoti ir skaitmeninti ES 
reguliavimo tinklą Europos ir 
nacionaliniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 510
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) bendrai remti medicinos ir 
sanitarijos mokslus internetu;

Or. es

Pakeitimas 511
Cristian-Silviu Buşoi
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) remti veiksmus, kuriais siekiama 
modernizuoti ir skaitmeninti ES 
reguliavimo tinklą Europos ir 
nacionaliniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 512
Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) modernizuoti ir skaitmeninti ES 
reguliavimo tinklą Europos ir 
nacionaliniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 513
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 4 straipsnio tikslų siekiama 
nuosekliai, skaidriai ir derinant veiksmus 
su kitų Sąjungos programų ir agentūrų 
veiksmais;

Or. en

Pakeitimas 514
Christian Ehler
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PPE frakcijos vardu
Dan Nica
S&D frakcijos vardu
Martina Dlabajová
RENEW frakcijos vardu
Ville Niinistö
Verts/ALE frakcijos vardu
Marisa Matias
GUE/NGL frakcijos vardu
Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) užtikrinti, kad Sąjungoje būtų su 
krize susijusių produktų atsargų arba 
rezervų, taip pat medicinos, sveikatos 
priežiūros ir pagalbinio personalo rezervas, 
kurį būtų galima mobilizuoti krizės atveju;

2) užtikrinti, kad Sąjungoje būtų su 
krize susijusių produktų rezervų, taip pat 
medicinos, sveikatos priežiūros ir 
pagalbinio personalo rezervas, kurį būtų 
galima mobilizuoti krizės ar stokos atveju, 
užtikrinti, kad toks rezervas būtų 
sąžiningai prieinamas visoms Sąjungos 
valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 515
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) užtikrinti, kad Sąjungoje būtų su 
krize susijusių produktų atsargų arba 
rezervų, taip pat medicinos, sveikatos 
priežiūros ir pagalbinio personalo rezervas, 
kurį būtų galima mobilizuoti krizės atveju;

2) užtikrinti, kad Sąjungoje būtų su 
medicina susijusių produktų atsargų arba 
rezervų, taip pat medicinos, sveikatos 
priežiūros ir pagalbinio personalo rezervas, 
kurį būtų galima mobilizuoti krizės atveju, 
gerinti sveikatos priežiūros specialistų 
mokymą ir žinių atnaujinimą;

Or. en
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Pakeitimas 516
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) užtikrinti, kad Sąjungoje būtų su 
krize susijusių produktų atsargų arba 
rezervų, taip pat medicinos, sveikatos 
priežiūros ir pagalbinio personalo rezervas, 
kurį būtų galima mobilizuoti krizės atveju;

2) užtikrinti, kad Sąjungoje būtų su 
krize susijusių produktų atsargų arba 
rezervų ir gamybos pajėgumai, taip pat 
medicinos, sveikatos priežiūros ir 
pagalbinio personalo rezervas, kurį būtų 
galima mobilizuoti krizės atveju;

Or. es

Pakeitimas 517
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) užtikrinti, kad Sąjungoje būtų su 
krize susijusių produktų atsargų arba 
rezervų, taip pat medicinos, sveikatos 
priežiūros ir pagalbinio personalo rezervas, 
kurį būtų galima mobilizuoti krizės atveju;

2) užtikrinti, kad Sąjungoje būtų su 
krize susijusių produktų atsargų arba 
rezervų, taip pat medicinos, sveikatos 
priežiūros ir pagalbinio personalo rezervas, 
pvz., Europos medicinos korpusas, kurį 
būtų galima mobilizuoti krizės atveju;

Or. en

Pakeitimas 518
Jessica Polfjärd

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) užtikrinti, kad Sąjungoje būtų su 
krize susijusių produktų atsargų arba 
rezervų, taip pat medicinos, sveikatos 
priežiūros ir pagalbinio personalo rezervas, 
kurį būtų galima mobilizuoti krizės atveju;

2) užtikrinti, kad Sąjungoje būtų su 
krize susijusių produktų rezervų, taip pat 
medicinos, sveikatos priežiūros ir 
pagalbinio personalo rezervas, kurį būtų 
galima mobilizuoti krizės atveju;

Or. en

Pakeitimas 519
Nathalie Colin-Oesterlé

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) remti strategijos dėl sveikatos 
priežiūros darbuotojų kūrimą, plėtojimą ir 
įgyvendinimą siekiant sukurti veiksmingą 
visuomenės sveikatos darbo jėgą, kuriai 
visoje Sąjungoje būtų taikomi tokie patys 
aukšti standartai, ir skatinti medicinos ir 
sveikatos priežiūros specialistų 
kompetenciją; todėl supaprastinti 
taisykles, kad tarpvalstybiniai sveikatos 
priežiūros darbuotojai galėtų veiksmingai 
judėti, ypač kilus krizei ar pandemijai.

Or. fr


