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PAKEITIMAI

 Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas teikia atsakingam Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetui šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) vadovaujantis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 8 straipsniu, 
visuose savo veiksmuose Sąjunga siekia 
pašalinti moterų ir vyrų nelygybės 
apraiškas ir diegti jų lygybę, taigi 
nustatomas lyčių aspekto integravimo 
principas;

Pakeitimas 2

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 tam tikroms visuomenės 
grupėms, įskaitant pacientus, moteris, 
slaugytojus ir vyresnio amžiaus asmenis;

Pakeitimas 3

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

(5a) pandemija ir reagavimo į ją 
priemonės moterims padarė 
neproporcingai didelį poveikį, o šių 
priemonių ilgalaikis poveikis neturi 
sustiprinti jau esamos nelygybės. 
Biomedicinos ir sveikatos moksliniuose 
tyrimuose ir renkant duomenis 
nepakankamai atstovaujama visų amžiaus 
tarpsnių moterims. 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;

Pakeitimas 4

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 

(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, užtikrintas krizės 
metu būtinų sveikatos priežiūros poreikius 
atitinkančių produktų tiekimas labiausiai 
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sveikata ir gerovė; paveiktuose regionuose, suformuotos ir 
užtikrintos galimybės gauti ligų gydymui 
ir prevencijai reikalingų produktų ir 
prieiga prie jų, kovojama su kitomis 
didelėmis tarpvalstybinėmis grėsmėmis 
sveikatai ir užtikrinama Sąjungos žmonių 
sveikata ir gerovė, vengiant bet kokio 
pobūdžio diskriminacijos, kai kalbama 
apie hospitalizavimą, medicininę pagalbą 
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.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Sąjunga remia valstybes nares 
mažinant nelygybę dėl lyties ligų 
prevencijos ir gydymo srityse;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) atsižvelgiant į tai, kad ligų poveikis 
vyrams ir moterims gali būti skirtingas, 
kaip tai matyti ir COVID-19 atveju (vyrų 
mirtingumas nuo šios infekcijos yra 
didesnis), siūloma ištirti šio reiškinio 
priežastis, kad būtų daroma pažanga 



PE657.308v01-00 6/35 AD\1213153LT.docx

LT

patologijos, gydymo ir priežiūros srityse;

Pakeitimas 7

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 valdyti visus jų aspektus ir susijusį 
poveikį sveikatos priežiūros paslaugoms 
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, nenumatytų atvejų 
planavimas siekiant užtikrinti 
nenutrūkstamą būtinų sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimą ir prieigą prie 
jų, taikomos su švietimu ir informavimu 
sveikatos klausimais, 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 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, 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 
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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).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) atsižvelgiant į COVID-19 krizės 
poveikį galimybei naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis ir jų tiekimui, visų 
pirma moterims ir mergaitėms, kai 
paslaugos nėra tiesiogiai susijusios su 
COVID-19 infekcijų gydymu, tačiau 
tebėra pagrindinės sveikatos priežiūros 
paslaugos, įskaitant lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos priežiūros 
paslaugas, pagal Programą turėtų būti 
visapusiškai reaguojama į sveikatos krizes 
ir remiami veiksmai, kuriais užtikrinama 
prieiga prie visų pagrindinių sveikatos 
priežiūros paslaugų;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) COVID-19 krizė turi 
neproporcingai didelį poveikį moterims ir 
merginoms dėl jau esamos nelygybės, 
kuri, be kita ko, lemia didesnę smurto dėl 
lyties riziką karantino metu;
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
10 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10c) sveikatos priežiūros darbuotojai, 
kurie per COVID-19 krizę atliko 
nepaprastai svarbų vaidmenį, daugiausia 
yra moterys, ir joms krizės metu kilo 
didesnis pavojus sveikatai;

Pakeitimas 11

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 vaikus, vyresnio 
amžiaus žmones, socialiniu ir ekonominiu 
požiūriu nepalankioje padėtyje esančius 
žmones, moteris, seksualinio smurto ir 
smurto dėl lyties aukas, LGBTI+ asmenis, 
rasines ir etnines mažumas, migrantus, 
neįgaliuosius ir psichikos ir lėtinėmis 
ligomis sergančius asmenis, pagal 
Programą taip pat turėtų būti skatinama 
imtis veiksmų, kuriais būtų mažinama 
esama nelygybė, klausimai dėl visų 
sveikatą lemiančių socialinių veiksnių, 
įskaitant lytį, būtų sprendžiami 
vadovaujantis tarpsektoriniu požiūriu, 
būtų švelninamas sveikatos krizės šalutinis 
poveikis tokioms pažeidžiamoms grupėms 
priklausantiems ir nepakankamai 
remiamiems asmenims, pavyzdžiui, 
nėščioms moterims, vadovaujantis 
aukštais standartais teikiant pagrindines 
sveikatos priežiūros paslaugas, ypač krizės 
laikotarpiu, skatinant pereiti prie 
telemedicinos, vaistų vartojimo namuose 
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ir profilaktinės ir asmeninės priežiūros 
planų įgyvendinimo, įskaitant lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos priežiūros 
paslaugas, ir atsižvelgiant į specifinius 
sveikatos poreikius, kad būtų užtikrinta 
nuolatinė galimybė naudotis visomis 
sveikatos priežiūros paslaugomis;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) siekiant sumažinti pandemijos 
poveikį moterų sveikatai ir sukurti 
atsparesnes sveikatos priežiūros sistemas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, lyčių aspekto 
integravimo principas turėtų būti 
taikomas įgyvendinant visus pagal šią 
Programą numatytus veiksmus, kuriais 
siekiama tenkinti konkrečius moterų 
sveikatos poreikius, be kita ko, spręsti 
seksualinio smurto ir smurto dėl lyties 
aukų sveikatos problemas, tam tikrus 
vėžio atvejus ir lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos aspektus, rinkti suskirstytus su 
konkrečiomis lytimis susijusius duomenis 
apie moterų sveikatą, švietimą ir paramą, 
prevencijos priemones bei gydymą;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) ši Programa turėtų padėti siekti 
bendrų 2006 m. birželio 22 d. Tarybos 
išvadose dėl moterų sveikatos ir Lyčių 
lygybės strategijoje išdėstytų tikslų;



PE657.308v01-00 10/35 AD\1213153LT.docx

LT

Pakeitimas 14

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 
įrangos, 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, įskaitant visus produktus, kurie 
yra svarbūs per krizę, pavyzdžiui, lytinės 
bei reprodukcinės sveikatos priežiūros 
prekės, kontraceptinės priemonės ir 
vaistai bei hormoninis gydymas, gamyba, 
viešieji pirkimai ir valdymas, užtikrinant, 
kad šie veiksmai papildytų kitas Sąjungos 
priemones;

Pakeitimas 15

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 nuolatinį krizės laikotarpiu 
reikalingų prekių ir paslaugų tiekimą, 
prieinamumą, platinimą ar paskirstymą, 
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įskaitant prekes ir paslaugas, susijusias su 
lytine bei reprodukcine sveikata ir 
teisėmis, be kita ko, kontraceptines 
priemones, galimybę pasinaudoti 
priežiūra nutraukiant nėštumą, gydymą 
nuo nevaisingumo, ŽIV ir lytiškai 
plintančių infekcijų testavimą, 
reprodukcinės sistemos vėžio atrankines 
patikras ir gimdyvių sveikatos priežiūrą;

Pakeitimas 16

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 

(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, įskaitant 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
paslaugas, pertvarka ir didesnis jų 
sąveikumas, prisidedama prie sveikatos 
sistemų pajėgumų didinimo siekiant 
skatinti ligų prevenciją ir sveikatinimą, 
informaciją ir švietimą, įskaitant paramą 
atsižvelgiant į lyčių aspektus, pasiūlyti 
naujų pagerintų priežiūros modelių, be 
kita ko, priežiūros paslaugas vyresnio 
amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems, ir 
teikti visus sveikatos aspektus apimančias 
integruotas paslaugas, pradedant 
bendruomeninės priežiūros ir pirminės 
sveikatos priežiūros paslaugomis ir 
baigiant labai specializuotomis į žmonių 
poreikius orientuotomis paslaugomis, 
įskaitant lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos paslaugas, vadovaujantis 
tarpsektoriniu ir lyčiai atžvalgiu požiūriu, 
kad būtų sprendžiami klausimai, susiję su 



PE657.308v01-00 12/35 AD\1213153LT.docx

LT

Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 
straipsnyje, ir į bendras Europos Sąjungos 
sveikatos sistemų vertybes ir principus, 
išdėstytus 2006 m. birželio 2 d.12 Tarybos 
išvadose , 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;

socialiniais sveikatą ir įvairų 
pažeidžiamumą lemiančiais veiksniais, dėl 
kurių susidaro neteisinga padėtis 
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. Pagal šią programą turėtų būti 
remiamas aukštos kokybės, palyginamų, 
patikimų, išsamių ir pagal amžių bei lytį 
suskirstytų duomenų, taip pat su lytimi 
susijusių duomenų rinkimas, kad būtų 
galima įvertinti pažangą siekiant visų 
DVT Nr. 3 tikslų, įskaitant DVT tikslą Nr. 
3.7, laikantis DVT pasaulinės rodiklių 
sistemos. 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 nedraudžiama 
naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, 
ir veiksmai, kuriais užtikrinama, kad būtų 
tinkamai gerbiamos pacientų teisės, 
įskaitant teisę į pagarbią ir orią priežiūrą 
nepatiriant jokios diskriminacijos, teisę 
gauti tikslią, nešališką informaciją visais 
su sveikata susijusiais aspektais, įskaitant 
lytinę ir reprodukcinę sveikatą, teisę į 
pacientų konfidencialumą ir 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).
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Pakeitimas 17

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 
atsižvelgiant į lytims būdingus rizikos 
veiksnius, 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, be kita ko, 3.7, 3.8, 3.B ir 5.6 tikslų;

__________________ __________________
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.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) visose valstybėse narėse yra 
galimybių naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis skirtumų: moterys iš kaimo 
ir atokių vietovių turi mažiau galimybių 
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naudotis medicinos praktikos gydytojų 
paslaugomis, psichinės sveikatos 
programomis, atrankine patikra, sveikatos 
priežiūros įstaigomis, šeimos planavimo 
paslaugomis, o tai reiškia, kad prevencinė 
priežiūra vykdoma mažesniu mastu ir 
reikia ilgiau laukti skubios pagalbos. 
Todėl Programa turėtų padėti sudaryti 
palankesnes sąlygas visiems 
europiečiams, ypač tiems, kurie gyvena 
priemiesčiuose, kaimuose ir kalnų 
regionuose, naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis;

Pakeitimas 19

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;

Pakeitimas 20

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 užtikrinti 
integruotą atsaką, daugiausia dėmesio 
skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir 
politikos srityse, kartu dedant pastangas 
stiprinti sveikatos sistemas. Be DVT 
Nr. 3.4, bus labai svarbu pasiekti DVT 
Nr. 3.7 dėl lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių. 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;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) užkrečiamosios ligos, pavyzdžiui, 
ŽIV / AIDS, tuberkuliozė ir virusinis 
hepatitas vyrams ir moterims gali turėti 
skirtingą poveikį, be to, jos turi socialinį 
aspektą, į kurį reikia atsižvelgti taikant 
daugiadalykį požiūrį. Su šiomis ligomis 
turėtų būti kovojama ne tik naudojant 
antivirusinius vaistus ir vakcinas, bet ir 
užtikrinant tinkamą švietimą, 
informavimą ir socialines bei 
psichologines priemones. 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;
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 23

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 
vadovaujantis lyčiai atžvalgiu požiūriu, 
atsižvelgiant į lytims būdingą riziką, 
įskaitant stereotipų poveikį, dėl kurio kyla 
papildomos rizikos sveikatai, ir prisidėti 
prie informacijos, švietimo ir paramos 
sveikatos srityje teikimo šalinant rizikos 
sveikatai veiksnius, pavyzdžiui, žalingą 
elgseną, 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;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
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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. Ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas su reprodukcine sveikata 
susijusioms vėžio rūšims, įskaitant krūties 
vėžį;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Programa „ES – sveikatos labui“ 
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 

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

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

Pakeitimas 26

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, kitų sveikatos 
priežiūros produktų, įskaitant lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos priemones ir 
produktus, kurių reikia siekiant sveikai 
gyvensenai palaikyti, 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 visiems, įskaitant 
nėščias moteris, skatinamos iniciatyvos 
kurti tokius vaistus, kaip antai 
antimikrobines medžiagas, ir skatinama 
skaitmeninė sveikatos priežiūros produktų 
pertvarka bei informacijos apie vaistus 
stebėsenos ir rinkimo platformų kūrimas, 
sykiu užtikrinant, kad į tuos klinikinius 
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tyrimus būtų įtrauktos visos Europos 
gyventojų grupės ir užtikrinama lyčių 
lygybė;

Pakeitimas 27

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, 
pagal lytį suskirstyti ir patikimi duomenys, 
kuriais būtų grindžiama formuojama 
politika ir stebėsena;

Pakeitimas 28

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 

(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 
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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 
praktiką, kuria siekiama turimus išteklius 
kuo veiksmingiau paskirstyti atitinkamiems 
gyventojams ir teritorijoms, kad jų 
poveikis būtų kuo didesnis;

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 
praktiką, kuria siekiama turimus išteklius 
kuo veiksmingiau paskirstyti atitinkamiems 
gyventojams ir teritorijoms, kad jų 
poveikis būtų kuo didesnis; tai turėtų būti 
daroma mažinant nelygybę pagal lytį ir 
amžių ir sukuriant saugaus vaistų 
vartojimo nėštumo ir žindymo laikotarpiu 
referencijos centrų tinklą;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) įgyvendinant Programą turėtų būti 
užtikrinta galimybė laiku gauti prekių, 
kurių reikia saugiam lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos paslaugų 
teikimui ir teisių užtikrinimui (pvz., 
vaistų, įvairių rūšių kontraceptinių 
priemonių, lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos paslaugoms teikti reikiamos 
įrangos);

Pakeitimas 30

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 

(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 
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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;

spartinant pasaulinių sveikatos problemų 
sprendimą19, pagal Programą turėtų būti 
remiamas Sąjungos indėlis į tarptautines ir 
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.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(40) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita bei jos poveikiu 
moterims ir mergaitėms, 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;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
pasiekti lyčių lygybę, ši Programa prisidės 
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integruojant lyčių lygybės aspektą į 
Sąjungos politiką. Bus naudojamasi lyčių 
aspekto integravimo ir biudžeto sudarymo 
atsižvelgiant į lyčių aspektą priemonėmis 
siekiant užtikrinti, kad į sveikatos krizes 
būtų reaguojama atsižvelgiant į lyčių 
aspektą ir pokyčius skatinančiu būdu, o 
specialūs moterų ir mergaičių sveikatos 
poreikiai būtų tenkinami ir per sveikatos 
krizę, ir po jos;

Pakeitimas 33

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 
nurodytiems tikslams pasiekti;

(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. 
Visais sveikatos aspektais, įskaitant lyčių 
aspektą, reikėtų remti geriausios patirties 
įgyvendinimą, kaip teigiama Lyčių lygybės 
strategijoje. Sveikatos priežiūros paslaugų 
skirtumai turėtų būti šalinami tiek tarp 
ES valstybių narių, tiek jų viduje, 
atsižvelgiant į visus socialinius sveikatą 
lemiančius veiksnius, įskaitant lytį. Šie 
veiksmai turi būti vykdomi tokiu būdu, kad 
būtų padidintas našumas ir pridėtinė vertė, 
kurios nebūtų įmanoma sukurti 
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nacionalinio lygmens veiksmais, sykiu 
paisant valstybių narių kompetencijos ir 
atsakomybės Programos veiksmų srityse. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti;

Pakeitimas 34

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, taip pat kiti 
medicinos produktai ir medžiagos, kurie 
platesniame sveikatos priežiūros kontekste 
tebėra būtini per sveikatos krizę, 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;

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) siekia pašalinti moterų ir vyrų 
nelygybės apraiškas ir skatinti jų lygybę;

Pakeitimas 36



PE657.308v01-00 24/35 AD\1213153LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 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;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 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 patirtį ir dalijantis išsamiais 
duomenimis, susijusiais su visais sveikatos 
aspektais, siekiant pagerinti bendrą 
visuomenės sveikatos lygį.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) remti veiksmus, kuriais siekiama 
užtikrinti tinkamą su krize susijusių 
produktų ir kitų būtinų sveikatos priežiūros 
reikmenų prieinamumą, pasiekiamumą ir 
įperkamumą;

3) remti veiksmus, kuriais siekiama 
užtikrinti tinkamą su krize susijusių 
produktų, sveikai gyvensenai palaikyti 
reikalingų produktų ir kitų pagrindinių 
sveikatos priežiūros reikmenų 
prieinamumą, pasiekiamumą ir 
įperkamumą;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
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 4 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4) didinti sveikatos sistemų 
veiksmingumą, prieinamumą, tvarumą ir 
atsparumą, be kita ko, remiant skaitmeninę 
transformaciją, skaitmeninių priemonių ir 
paslaugų įsisavinimą, sistemines reformas, 
naujų priežiūros modelių įgyvendinimą, be 
kita ko, priežiūros paslaugų teikimą 
vyresnio amžiaus žmonėms ir 
neįgaliesiems, pasiekti visuotinę sveikatos 
priežiūros aprėptį, apimančią galimybę 
pasinaudoti lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos paslaugomis ir teisėmis, ir 
spręsti nelygybės sveikatos srityje ir jos 
paslaugų teikimo srityje problemą, 
įskaitant lyčių ir tarpsektorinę nelygybę;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
 4 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) remti veiksmus, kuriais siekiama 
stiprinti sveikatos sistemų gebėjimą gerinti 
ligų prevenciją ir sveikatinimą, pacientų 
teises ir tarpvalstybines sveikatos 
priežiūros paslaugas, taip pat skatinti 
medicinos ir sveikatos priežiūros 
specialistų kompetenciją;

5) remti veiksmus, kuriais siekiama 
stiprinti sveikatos sistemų gebėjimą gerinti 
ligų prevenciją ir sveikatinimą, 
informavimą ir švietimą atsižvelgiant į 
lyčių perspektyvą, pacientų teises ir 
propaguoti tarpvalstybines sveikatos 
priežiūros paslaugas, taip pat skatinti 
medicinos ir sveikatos priežiūros 
specialistų kompetenciją;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) remti neužkrečiamųjų ligų, ypač 
vėžio, priežiūros, prevencijos, 
diagnostikos, gydymo ir priežiūros 

6) remti neužkrečiamųjų ligų, ypač 
vėžio, stebėjimo, prevencijos, diagnostikos, 
gydymo ir priežiūros veiksmus ypatingą 
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veiksmus; dėmesį skiriant su reprodukcine sveikata 
susijusioms vėžio rūšims, įskaitant krūties 
vėžį;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) remti veiksmus, kuriais siekiama 
spręsti sveikatos srities problemas, 
susijusias su smurtu dėl lyties, ir remti 
pacientus – smurto dėl lyties aukas;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) remti Sąjungos sveikatos teisės aktų 
rengimą, įgyvendinimą ir vykdymo 
užtikrinimą, teikti aukštos kokybės 
palyginamus ir patikimus duomenis, 
kuriais būtų grindžiamas politikos 
formavimas ir stebėsena, ir skatinti atlikti 
atitinkamų politikos sričių poveikio 
sveikatai vertinimus;

8) remti Sąjungos sveikatos teisės aktų 
rengimą, įgyvendinimą ir vykdymo 
užtikrinimą, teikti aukštos kokybės 
palyginamus, patikimus, išsamius ir pagal 
lytį ir amžių suskirstytus bei atskiroms 
lytims būdingus duomenis, kuriais būtų 
grindžiamas politikos formavimas ir 
stebėsena, remiamas priežiūros teikimas ir 
nepatenkintų medicininių poreikių 
tenkinimas, ir skatinti atlikti atitinkamų 
politikos sričių poveikio sveikatai 
vertinimus atsižvelgiant į lyčių aspektą;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) remti Sąjungos indėlį į tarptautines 
ir pasaulines sveikatos iniciatyvas.

10) remti Sąjungos indėlį į tarptautines 
ir pasaulines sveikatos iniciatyvas, 
įskaitant pasaulines iniciatyvas, kuriomis 
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remiamos galimybės laiku ir laisvai 
naudotis lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos paslaugomis ir teisėmis.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija konsultuojasi su valstybių narių 
sveikatos priežiūros institucijomis 
Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir 
neužkrečiamųjų ligų valdymo 
iniciatyvinėje grupėje dėl Programai 
nustatytų darbo planų, jos prioritetų, 
strateginio orientavimo ir įgyvendinimo.

Komisija konsultuojasi su valstybių narių 
sveikatos priežiūros institucijomis ir 
atitinkamomis lyčių lygybės įstaigomis 
Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir 
neužkrečiamųjų ligų valdymo 
iniciatyvinėje grupėje dėl Programai 
nustatytų darbo planų, jos prioritetų, 
strateginio orientavimo ir įgyvendinimo.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo programos rengiamos remiantis 
poveikio lytims vertinimo išvadomis.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tam tikrais atvejais renkami 
rodikliai bus suskirstyti pagal lytį.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vertinimai vykdomi atsižvelgiant į 
lyčių aspektą. Ypatingas dėmesys 
skiriamas išlaidų, skirtų su lyčių lygybe 
susijusiems tikslams, stebėsenai.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Gerosios praktikos ir inovacinių 
sprendimų, turinčių nustatytą pridėtinę 
vertę Sąjungos lygmeniu, sklaida, 
pritaikymas ir diegimas valstybėse narėse, 
taip pat skiriama konkrečioms šalims ar 
šalių grupėms, kurių poreikiai didžiausi, 
pritaikyta parama, finansuojant konkrečius 
projektus, įskaitant porinius projektus, 
ekspertų konsultacijas ir tarpusavio 
paramą.

b) Gerosios praktikos ir inovacinių 
sprendimų, įskaitant tuos, kurie susiję su 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
paslaugomis ir teisėmis bei kitais su lytimi 
susijusiais sveikatos aspektais, turinčių 
nustatytą pridėtinę vertę Sąjungos 
lygmeniu, sklaida, pritaikymas ir diegimas 
valstybėse narėse, taip pat skiriama 
konkrečioms šalims ar šalių grupėms, kurių 
poreikiai didžiausi, pritaikyta parama, 
finansuojant konkrečius projektus, įskaitant 
porinius projektus, ekspertų konsultacijas ir 
tarpusavio paramą.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) ekspertų grupėms ir grupėms, 
teikiančioms konsultacijas, duomenis ir 
informaciją sveikatos politikos formavimui 
ir įgyvendinimui pagrįsti;

iii) ekspertų grupėms ir grupėms, 
teikiančioms konsultacijas, duomenis ir 
informaciją sveikatos politikos formavimui 
ir įgyvendinimui pagrįsti; visose 
finansuojamose ekspertų grupėse ir 
komisijose užtikrinama lyčių pusiausvyra;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
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I priedo c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) tyrimams, analizei ir mokslinėms 
rekomendacijoms politikos formavimui 
remti, taip pat parama Vartotojų saugos 
moksliniam komitetui ir Sveikatos, 
aplinkos ir atsirandančių pavojų 
moksliniam komitetui.

iv) tyrimams, analizei ir mokslinėms 
rekomendacijoms politikos formavimui 
remti, taip pat parama Vartotojų saugos 
moksliniam komitetui ir Sveikatos, 
aplinkos ir atsirandančių pavojų 
moksliniam komitetui; vykdant visus 
tyrimus ir analizes, taip pat teikiant 
mokslines rekomendacijas atsižvelgiama į 
lyčių aspektą.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) Sąjungos sveikatos teisės aktų ir 
veiksmų, įskaitant ES lyčių lygybės 
strategijoje nurodytus sveikatos aspektus, 
įgyvendinimą, vykdymo užtikrinimą ir 
stebėseną, taip pat techninę pagalbą 
teisiniams reikalavimams įgyvendinti;

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) prekių ir paslaugų, būtinų sveikatos 
krizių prevencijai ir valdymui, viešieji 
pirkimai ir veiksmai, kuriais siekiama 
užtikrinti prieigą prie tų pagrindinių prekių 
ir paslaugų;

iv) prekių ir paslaugų, svarbių 
sveikatos krizių prevencijai ir valdymui, 
viešieji pirkimai ir veiksmai, kuriais 
siekiama užtikrinti prieigą prie tų 
pagrindinių prekių ir paslaugų;

Pakeitimas 54

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

v) medicinos ir sveikatos priežiūros 
darbuotojų ir ekspertų Sąjungos rezervo 
sukūrimas ir naudojimas, taip pat tokių 
darbuotojų ir ekspertų siuntimo, kai to 
reikia siekiant užkirsti kelią sveikatos 
krizei arba į ją reaguoti visoje Sąjungoje, 
mechanizmo sukūrimas ir veikimas; 
Sąjungos ekstremalių sveikatai situacijų 
grupės, kuri Komisijos prašymu teiktų 
ekspertų konsultacijas ir techninę pagalbą 
kilus sveikatos krizei, sudarymas ir veikla.

v) medicinos ir sveikatos priežiūros 
darbuotojų ir ekspertų Sąjungos rezervo 
sukūrimas ir naudojimas, taip pat tokių 
darbuotojų ir ekspertų siuntimo, kai to 
reikia siekiant užkirsti kelią sveikatos 
krizei arba į ją reaguoti visoje Sąjungoje, 
mechanizmo sukūrimas ir veikimas; 
Sąjungos ekstremalių sveikatai situacijų 
grupės, kuri Komisijos prašymu teiktų 
ekspertų konsultacijas ir techninę pagalbą 
kilus sveikatos krizei, sudarymas ir veikla; 
visose pagal šią programą įsteigtose 
įstaigose turi dirbti ne mažiau kaip 
50 proc. moterų ir į jų veiklą turi būti 
įtraukti lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
bei teisių ir kitų su lytimi susijusių 
sveikatos aspektų ekspertai;

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) parama žinių perdavimo veiksmams 
ir Sąjungos lygmens bendradarbiavimui 
siekiant padėti vykdyti nacionalines 
reformas, kad būtų padidintas sveikatos 
sistemų veiksmingumas, prieinamumas, 
tvarumas ir atsparumas, visų pirma 
siekiant spręsti Europos semestre 
nustatytas problemas ir stiprinti pirminę 
sveikatos priežiūrą, stiprinti integruotą 
sveikatos priežiūrą ir siekti visuotinės 
sveikatos apsaugos ir vienodų galimybių 
naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis;

i) parama žinių perdavimo veiksmams 
ir Sąjungos lygmens bendradarbiavimui 
siekiant padėti vykdyti nacionalines 
reformas, kad būtų padidintas sveikatos 
sistemų veiksmingumas, prieinamumas, 
tvarumas, atsparumas ir lyčių aspekto 
integravimas, visų pirma siekiant spręsti 
Europos semestre nustatytas problemas ir 
stiprinti pirminę sveikatos priežiūrą, 
integruotą sveikatos priežiūrą ir siekti 
visuotinės sveikatos apsaugos, be kita ko, 
apimančios galimybę pasinaudoti lytinės 
ir reprodukcinės sveikatos paslaugomis ir 
teisėmis, ir vienodų galimybių naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis, sykiu 
kovojant su lyčių ir tarpsektorinės 
nelygybės problema sveikatos priežiūros 
sistemose;
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Pakeitimas 56

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) parama medicinos ir sveikatos 
priežiūros personalo darbo sąlygoms 
gerinti;

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto xi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xi) parama Europos referencijos centrų 
tinklų veikimui ir naujų tarpvalstybinių 
tinklų, sukurtų pagal Sąjungos sveikatos 
teisės aktus, kūrimui ir veikimui, valstybių 
narių veiksmams, kuriais siekiama 
koordinuoti šių tinklų ir nacionalinių 
sveikatos sistemų veiklą;

xi) parama Europos referencijos centrų 
tinklų veikimui ir naujų tarpvalstybinių 
tinklų, sukurtų pagal Sąjungos sveikatos 
teisės aktus, kūrimui ir veikimui, valstybių 
narių veiksmams, kuriais siekiama 
koordinuoti šių tinklų ir nacionalinių 
sveikatos sistemų veiklą; visus pagal šią 
programą finansuojamus tinklus turi 
sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. moterų 
ir į jų veiklą turi būti įtraukti lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių ir kitų 
su lytimi susijusių sveikatos aspektų 
ekspertai;

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) Veiksmai lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos paslaugų srityje:
i) parama valstybėms narėms ir NVO 
skatinant ir užtikrinant visuotines 
galimybes naudotis lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių 
paslaugomis, įskaitant šeimos planavimo, 
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informavimo ir švietimo paslaugas, ir 
integruojant reprodukcinę sveikatą į 
nacionalines strategijas ir programas, 
laikantis Tarptautinės konferencijos 
gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų 
programos ir Pekino veiksmų platformos, 
taip pat atsižvelgiant į jų peržiūros 
konferencijų rezultatus ir JT DVT Nr. 3 ir 
Nr. 5 tikslus;
ii) veiksmai, kuriais remiamos galimybės 
naudotis lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros paslaugomis ir gauti 
su jomis susijusių vaistų ir produktų;
iii) veiksmai, kuriais remiamas lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos priežiūros 
tęstinumas (integruotos ir tarpsektorinės 
sveikatos priežiūros metodai prevencijos, 
diagnostikos, gydymo ir tolesnės 
priežiūros srityse);

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) Veiksmai, susiję su sveikatos 
srities problemomis, kylančiomis patyrus 
smurtą dėl lyties, ir parama pacientams – 
smurto dėl lyties aukoms:
i) veiksmai, skirti smurto prieš sveikatos 
problemų arba negalią turinčias moteris 
prevencijai ir mažinimui;
ii) veiksmai, kuriais remiamas smurto 
prieš moteris aukų sveikatos problemų, 
įskaitant priverstinę sterilizaciją ir 
priverstinį abortą, sprendimas;
iii) specialistų mokymas ir jų gebėjimų 
stiprinimas siekiant padėti smurto prieš 
moteris aukoms;
iv) informuotumo didinimo kampanijos 
smurto prieš moteris aukų teisių ir teisės 
kreiptis į teismą klausimais.
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo i punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) parama veiksmams, kuriais 
siekiama užtikrinti didesnį vaistų ir 
medicinos priemonių prieinamumą 
Sąjungoje ir prisidėti prie jų įperkamumo 
pacientams ir sveikatos priežiūros 
sistemoms;

iv) parama veiksmams, kuriais 
siekiama užtikrinti didesnį vaistų ir 
medicinos priemonių prieinamumą ir 
pasiūlą Sąjungoje ir prisidėti prie jų 
įperkamumo pacientams ir sveikatos 
priežiūros sistemoms;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo j punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) parama skaitmeninei sveikatos 
priežiūros ir sveikatos sistemų 
transformacijai, be kita ko, atliekant 
lyginamąją analizę ir stiprinant inovacinių 
priemonių ir technologijų įsisavinimo 
gebėjimus; sveikatos priežiūros specialistų 
skaitmeninių įgūdžių gerinimas, visų pirma 
siekiant panaikinti lyčių skaitmeninę 
atskirtį;

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies III a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III a. Veiksmų ir geriausios patirties 
pavyzdžių, kuriais tiesiogiai prisidedama 
siekiant darnaus vystymosi tikslo Nr. 3.7, 
skaičius (vienai valstybei narei)

Pakeitimas 63
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies III b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III b. Veiksmų ir geriausios patirties 
pavyzdžių, kuriais tiesiogiai prisidedama 
siekiant darnaus vystymosi tikslo Nr. 5, 
skaičius (vienai valstybei narei)

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies III c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III c. Veiksmams ir geriausios patirties 
pavyzdžiams, kuriais tiesiogiai 
prisidedama siekiant darnaus vystymosi 
tikslo Nr. 3.7, įgyvendinti skirtas biudžetas 
(vienai valstybei narei)

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies III d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III d. Veiksmams ir geriausios patirties 
pavyzdžiams, kuriais tiesiogiai 
prisidedama siekiant darnaus vystymosi 
tikslo Nr. 5, įgyvendinti skirtas biudžetas 
(vienai valstybei narei)

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Lytiškai plintančios infekcijos
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a. Sveikatos priežiūros darbuotojų 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumai


