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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja iesniedz par jautājumu atbildīgajai Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 8. pantu Savienība, 
veicot savas darbības, tiecas novērst 
nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem 
un sekmēt vienlīdzību, nosakot integrētas 
pieejas dzimumu līdztiesībai principu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) 2020. gada 11. martā Pasaules 
Veselības organizācija (PVO) jaunā 
koronavīrusa (Covid-19) uzliesmojumu 
pasludināja par globālu pandēmiju. Šī 
pandēmija ir izraisījusi nepieredzētu 
pasaules mēroga krīzi veselības jomā ar 
nopietnām sociālekonomiskām sekām un 
nodarījusi cilvēkiem ciešanas.

(5) 2020. gada 11. martā Pasaules 
Veselības organizācija (PVO) jaunā 
koronavīrusa (Covid-19) uzliesmojumu 
pasludināja par globālu pandēmiju. Šī 
pandēmija ir izraisījusi nepieredzētu 
pasaules mēroga krīzi veselības jomā ar 
nopietnām sociālekonomiskām sekām un 
nodarījusi ciešanas cilvēkiem, īpaši tādās 
atsevišķās sabiedrības grupās kā pacienti, 
sievietes, aprūpētāji un vecāka 
gadagājuma cilvēki.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Pandēmija un tās novēršanas 
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pasākumi ir nesamērīgi skāruši sievietes, 
un to ilgtermiņa ietekme nedrīkst 
pastiprināt jau esošo nevienlīdzību. Visu 
vecumu sievietes joprojām ir nepietiekami 
pārstāvētas biomedicīniskajos un 
veselības pētījumos un datos. Tādēļ par 
sievietēm, kā arī vecāka gadagājuma 
cilvēkiem pierādījumu bāze ir vājāka, un 
daudzu, piemēram, sirds un asinsvadu, 
slimību diagnostika sievietēm netiek 
veikta pietiekami. Zāles, kuru klīniskajos 
pētījumos ir iekļautas dažādas iedzīvotāju 
grupas, ir drošākas un iedarbīgākas 
visiem. Lai mazinātu nevienlīdzību un 
atšķirības veselības jomā, visā veselības 
aprūpes procesā — no klīnisko pētījumu 
protokolu izstrādes un datu analīzes līdz 
veselības aprūpes tehnoloģiju 
novērtēšanai un veselības aprūpes 
pieejamībai — būtu jāņem vērā dzimumu 
un dzimtes aspekts.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Lai gan par savu veselības politiku 
atbildīgas ir dalībvalstis, tiek gaidīts, ka tās 
aizsargās sabiedrības veselību Eiropas 
solidaritātes garā8. Notiekošajā Covid-19 
krīzē gūtā pieredze ir pierādījusi, ka 
vajadzīga turpmāka noteikta Savienības 
līmeņa darbība, kas atbalstītu sadarbību un 
koordināciju starp dalībvalstīm, lai 
uzlabotu profilaksi un kontroli attiecībā uz 
nopietnu cilvēka slimību izplatīšanos pāri 
robežām,  nodrošinātu krīzes novēršanai 
būtiskus produktus, ar kuriem apmierina 
veselības vajadzības krīzes visvairāk 
skartajos apgabalos, izstrādātu un 
garantētu slimību profilakses un 
ārstēšanas produktu, tostarp 
kontracepcijas līdzekļu, pieejamību un 
piekļūstamību, lai apkarotu citus nopietnus 
pārrobežu draudus veselībai un lai 



AD\1213153LV.docx 5/35 PE657.308v01-00

LV

aizsargātu Savienības iedzīvotāju veselību 
un labklājību, novēršot jebkāda veida 
diskrimināciju attiecībā uz hospitalizāciju, 
medicīnisko palīdzību un ārstēšanu.

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

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

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Savienība palīdz dalībvalstīm 
mazināt nevienlīdzību starp dzimumiem 
profilaktiskās veselības aprūpes un 
ārstēšanas jomā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Ņemot vērā to, ka slimību ietekme 
uz vīriešiem un sievietēm var būt atšķirīga 
— piemēram, Covid-19 gadījumā tiek 
skaidri novērtos, ka vīriešu mirstības 
rādītājs ir augstāks nekā sievietēm, —, tā 
ierosina pētīt šādas parādības cēloņus, lai 
panāktu progresu patoloģijas, ārstēšanas 
un atveseļošanās jomā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Sakarā ar pārrobežu veselības 
apdraudējumu nopietno dabu Programmai 
būtu jāatbalsta koordinēti Savienības 
līmeņa sabiedrības veselības pasākumi, kas 
vēršas pret šādiem draudiem dažādos 
aspektos. Lai nostiprinātu spēju Savienībā 
sagatavoties veselības krīzei, uz to reaģēt 
un to pārvaldīt, Programmai būtu jāatbalsta 
darbības satvarā, ko veido ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1082/2013/ES10 iedibināti mehānismi 
un struktūras un citi attiecīgi Savienības 
līmenī iedibināti mehānismi un struktūras. 
Tas varētu aptvert pirmās nepieciešamības 
medicīnisko preču krājumu stratēģisku 
veidošanu vai spēju veidošanu reaģēšanā 
uz krīzi, ar vakcināciju un imunizāciju 
saistītus profilaktiskus pasākumus un 
pastiprinātas uzraudzības programmas. 
Šajā kontekstā Programmai, ievērojot 
pieeju “Viena veselība”, būtu jāveicina 
Savienības, valstu, reģionu līmeņa un 
vietēja līmeņa dalībniekiem piemītošā 
krīžu novēršanas, krīžgatavības, krīžu 
uzraudzības, pārvaldības un reaģēšanas 
spēja Savienības mērogā un pārnozaru 
griezumā, aptverot arī ārkārtas situāciju 
plānošanas un gatavības mācību scenārijus. 
Tai būtu jāatbalsta, ka tiek izveidots 
integrēts pārnozaru riska komunikācijas 
satvars, kas darbotos visās jebkuras 
veselības krīzes fāzēs: profilakses, 
sagatavošanās un reaģēšanas fāzē.

(10) Sakarā ar pārrobežu veselības 
apdraudējumu nopietno dabu Programmai 
būtu jāatbalsta koordinēti Savienības 
līmeņa sabiedrības veselības pasākumi, kas 
vēršas pret šādiem draudiem dažādos 
aspektos. Lai nostiprinātu spēju Savienībā 
sagatavoties veselības krīzei, uz to reaģēt 
un holistiskā veidā pārvaldīt visus 
veselības krīžu aspektus un ar tiem 
saistīto ietekmi uz veselības aprūpes 
pakalpojumu nodrošināšanu, Programmai 
būtu jāatbalsta darbības satvarā, ko veido 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmumu Nr. 1082/2013/ES10 iedibināti 
mehānismi un struktūras un citi attiecīgi 
Savienības līmenī iedibināti mehānismi un 
struktūras. Tas varētu aptvert pirmās 
nepieciešamības medicīnisko preču 
krājumu stratēģisku veidošanu vai spēju 
veidošanu reaģēšanā uz krīzi, situatīvo 
plānošanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu 
vajadzīgo veselības aizsardzības 
pakalpojumu sniegšanu un pieejamību, ar 
izglītošanu un informēšanu veselības 
jomā, vakcināciju un imunizāciju saistītus 
profilaktiskus pasākumus un pastiprinātas 
uzraudzības programmas. Šajā kontekstā 
Programmai, ievērojot pieeju “Viena 
veselība”, būtu jāveicina Savienības, 
valstu, reģionu līmeņa un vietēja līmeņa 
dalībniekiem piemītošā krīžu novēršanas, 
krīžgatavības, krīžu uzraudzības, 
pārvaldības un reaģēšanas spēja Savienības 
mērogā, dzimumsensitīvi un pārnozaru 
griezumā, aptverot arī ārkārtas situāciju 
plānošanas un gatavības mācību scenārijus. 
Tai būtu jāatbalsta, ka tiek izveidots 
integrēts pārnozaru riska komunikācijas 
satvars, kas darbotos visās jebkuras 
veselības krīzes fāzēs: profilakses, 
sagatavošanās un reaģēšanas fāzē.

__________________ __________________
10 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 
22. oktobris) par nopietniem pārrobežu 

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 
22. oktobris) par nopietniem pārrobežu 
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veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ 
Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 
5.11.2013., 1. lpp.).

veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ 
Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 
5.11.2013., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ņemot vērā Covid-19 krīzes 
ietekmi uz tādu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību un 
nodrošināšanu, īpaši sievietēm un 
meitenēm, kas nav tieši saistīti ar Covid-
19 infekcijas ārstēšanu, taču ir būtiski 
veselības aprūpei, tostarp seksuālās un 
reproduktīvās veselības aprūpes 
pakalpojumu jomā, Programmai būtu 
jānodrošina holistiska reakcija uz 
veselības krīzēm un jāatbalsta darbības, 
kas garantē nepārtrauktu piekļuvi 
veselības aprūpes pamatpakalpojumiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Covid-19 krīze nesamērīgi ietekmē 
sievietes un meitenes, jo pastāv 
nevienlīdzība, kas pārvietošanās 
ierobežojumu laikā cita starpā palielināja 
dzimumbalstītas vardarbības risku.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10c) Veselības aprūpes darbinieki, kam 
bija svarīga loma Covid-19 krīzes laikā, ir 
galvenokārt sievietes, un krīzes laikā viņi 
bija pakļauti lielākam veselības 
apdraudējumam.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai aizsargātu cilvēkus, kas ir 
nelabvēlīgā situācijā, arī tos, kuri cieš no 
garīgām vai hroniskām slimībām, 
Programmai būtu arī jāsekmē darbības, kas 
mazina veselības krīzes netiešās sekas šādu 
mazaizsargātu grupu pārstāvjiem.

Lai aizsargātu cilvēkus, kas ir 
nelabvēlīgā situācijā, tostarp bērnus, 
vecāka gadagājuma cilvēkus, sociāli 
nelabvēlīgā situācijā esošus cilvēkus, 
sievietes, seksuālas un dzimumbalstītās 
vardarbības upurus vai to pārcietušos, 
LGBTI+ cilvēkus, rasu un etniskās 
minoritātes, migrantus, personas ar 
invaliditāti un tos, kuri cieš no garīgām vai 
hroniskām slimībām, Programmai būtu arī 
jāsekmē darbības, kas, izmantojot 
intersekcionālu pieeju, mazina esošo 
nevienlīdzību veselības jomā un veselību 
noteicošo sociālo faktoru, tostarp 
dzimuma, ietekmi, kā arī mazina veselības 
krīzes netiešās sekas šādu mazaizsargātu 
un nepietiekami apkalpotu grupu 
pārstāvjiem, piemēram, grūtniecēm, 
paredzot augstus veselības aprūpes 
pamatpakalpojumu standartus, īpaši 
krīzes laikā, veicinot pāreju uz 
telemedicīnu, zāļu lietošanas mājās 
pārvaldību un profilaktisku un 
pašapkalpošanās plānu īstenošanu, 
tostarp seksuālās un reproduktīvās 
veselības aprūpes jomā un ņemot vērā 
īpašās veselības vajadzības, lai 
nodrošinātu nepārtrauktu piekļuvi visiem 
veselības aprūpes pakalpojumiem.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai mazinātu pandēmijas ietekmi 
uz sieviešu veselību un veidotu 
noturīgākas veselības sistēmas, kurās 
ievēro dzimumu līdztiesības principu, visā 
šajā Programmā būtu jāpiemēro integrēta 
pieeja dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai, ar kuru būtu jāatbalsta 
darbības sieviešu īpašo veselības 
vajadzību apmierināšanai, tostarp to 
veselības problēmu novēršanai, kas 
saistītas ar seksuālo un dzimumbalstīto 
vardarbību, konkrētiem vēža veidiem un 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesībām, vajadzības gadījumā apkopojot 
dalītus un dzimumspecifiskus datus un 
nodrošinot dzimumsensitīvu informāciju 
un izglītību, popularizēšanas un 
profilakses pasākumus un ārstēšanu.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Šai Programmai būtu jāpalīdz 
sasniegt kopējos mērķus, kas izklāstīti 
Padomes 2006. gada 22. jūnija 
secinājumos par sieviešu veselību un 
dzimumu līdztiesības stratēģijā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Covid-19 krīze ir izgaismojusi 
daudzas problēmas, kas radušās Savienībā 
pandēmijas laikā nepieciešamo zāļu, 
medicīnisko ierīču un personīgo 
aizsarglīdzekļu krājumu nodrošināšanā. 
Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta 
darbības, kas, nodrošinot papildināmību ar 
citiem Savienības instrumentiem, sekmē 
krīzes sakarā būtisku ražojumu ražošanu, 
iepirkšanu un pārvaldīšanu.

(13) Covid-19 krīze ir izgaismojusi 
daudzas problēmas, kas radušās Savienībā 
pandēmijas laikā nepieciešamo zāļu, 
medicīniskā aprīkojuma, medicīnisko 
ierīču un personīgo aizsarglīdzekļu 
krājumu nodrošināšanā. Tāpēc Programmai 
būtu jāatbalsta darbības, kas, nodrošinot 
papildināmību ar citiem Savienības 
instrumentiem, sekmē krīzes sakarā būtisku 
ražojumu, tostarp visu tādu krīzes laikā 
svarīgo medicīnisko produktu kā 
seksuālās un reproduktīvas veselības 
preces, piemēram, kontracepcijas līdzekļu 
un zāļu un hormonālās ārstēšanas 
līdzekļu, ražošanu, iepirkšanu un 
pārvaldīšanu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai mazinātu sekas, ko nopietni 
pārrobežu veselības apdraudējumi rada 
sabiedrības veselībai, vajadzētu būt, ka 
Programmas atbalstītas darbības aptver 
tādu aktivitāšu koordināciju, kas ar tādiem 
mehānismiem kā salīdzināšana ar 
etaloniem, sadarbība un apmaiņa ar 
paraugpraksi stiprina dalībvalstu veselības 
sistēmu sadarbspēju un saskanību un 
nodrošina to spēju reaģēt uz ārkārtas 
situācijām veselības jomā; reaģēšana 
aptver arī ārkārtas situāciju plānu izstrādi, 
gatavības mācības un veselības aprūpes un 
sabiedrības veselības darbinieku prasmju 
pilnveidi, kā arī krīzes laikā vajadzīgo 
preču un pakalpojumu efektīvas 
pārraudzības un uz vajadzībām balstītas 
izplatīšanas vai sadales mehānismus.

(14) Lai mazinātu sekas, ko nopietni 
pārrobežu veselības apdraudējumi rada 
sabiedrības veselībai, vajadzētu būt, ka 
Programmas atbalstītas darbības aptver 
tādu aktivitāšu koordināciju, kas ar tādiem 
mehānismiem kā salīdzināšana ar 
etaloniem, sadarbība un apmaiņa ar 
paraugpraksi stiprina dalībvalstu veselības 
sistēmu sadarbspēju un saskanību un 
nodrošina to spēju reaģēt uz ārkārtas 
situācijām veselības jomā; reaģēšana 
aptver arī ārkārtas situāciju plānu izstrādi, 
gatavības mācības un veselības aprūpes un 
sabiedrības veselības darbinieku prasmju 
pilnveidi, kā arī krīžu laikā vajadzīgo preču 
un pakalpojumu efektīvas pārraudzības, 
pastāvīga nodrošinājuma, pieejamības un 
uz vajadzībām balstītas izplatīšanas vai 
sadales mehānismus, ieskaitot tos, kas 
saistīti ar seksuālo un reproduktīvo 
veselību un tiesībām, tostarp 
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kontracepciju, pēcaborta aprūpi, auglības 
ārstēšanu, HIV un STI testēšanu, 
reproduktīvās sistēmas vēža skrīningu un 
mātes veselības aprūpi.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Covid-19 krīzē gūtā pieredze ir 
liecinājusi, ka kopumā jāatbalsta tāda 
strukturāla veselības sistēmu pārveide, kas 
būtu orientēta uz labāku rezultativitāti, 
piekļūstamību un noturību, kā arī 
sistēmiskas reformas visā Savienībā. Šādas 
pārveides un reformu kontekstā 
Programmai sinerģijā ar programmu 
“Digitālā Eiropa” būtu jāsekmē darbības, 
kas virza veselības pakalpojumu digitālo 
pārveidi un tos padara sadarbspējīgākus, 
palīdz vairot veselības sistēmas spēju 
veicināt slimību profilaksi un veselīga 
dzīvesveida popularizēšanu, piedāvāt 
jaunus aprūpes modeļus un, balstoties uz 
cilvēku vajadzībām, īstenot integrētus 
pakalpojumus, sākot ar veselības aprūpi 
kopienā un primāro veselības aprūpi, 
beidzot ar augsti specializētiem 
pakalpojumiem, un nodrošina efektīvu 
publiskās veselības jomas darbaspēku, kam 
būtu vajadzīgās prasmes, arī digitālās 
prasmes. Eiropas veselības datu telpas 
izveide veselības aprūpes sistēmām, 
pētniekiem un publiskajām iestādēm 
sniegtu līdzekļus, ar kuru palīdzību uzlabot 
veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti. 
Ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 35. pantā nostiprinātās 
pamattiesības uz piekļuvi profilaktiskai 
veselības aprūpei un medicīniskai 
ārstēšanai un ievērojot Eiropas Savienības 
veselības aprūpes sistēmu kopīgās vērtības 
un principus, kuri aprakstīti 2006. gada 
2. jūnija Eiropadomes secinājumos12, 

(15) Covid-19 krīzē gūtā pieredze ir 
liecinājusi, ka kopumā jāatbalsta tāda 
strukturāla veselības sistēmu pārveide, kas 
būtu orientēta uz labāku rezultativitāti, 
piekļūstamību un noturību, kā arī 
sistēmiskas reformas visā Savienībā. Šādas 
pārveides un reformu kontekstā 
Programmai sinerģijā ar programmu 
“Digitālā Eiropa” būtu jāsekmē darbības, 
kas virza veselības pakalpojumu, tostarp 
seksuālās un reproduktīvās veselības 
pakalpojumu, digitālo pārveidi un tos 
padara sadarbspējīgākus, palīdz vairot 
veselības sistēmas spēju veicināt slimību 
profilaksi un veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu, informēšanu un 
izglītošanu, tostarp dzimumsensitīvu 
veselības popularizēšanu, piedāvāt jaunus 
un uzlabotus aprūpes modeļus, iekļaujot 
vecāka gadagājuma cilvēku un personu ar 
invaliditāti aprūpi un, balstoties uz cilvēku 
vajadzībām, īstenot integrētus 
pakalpojumus, aptverot visus veselības 
aspektus un sākot ar veselības aprūpi 
kopienā un primāro veselības aprūpi, 
beidzot ar augsti specializētiem 
pakalpojumiem, tostarp seksuālās un 
reproduktīvās veselības pakalpojumiem, 
piemērojot intersekcionālu pieeju, kas 
paredz ņemt vērā dzimumu līdztiesības 
aspektu, lai tajos iekļautu veselību 
noteicošos sociālos faktorus un dažādu 
veidu neaizsargātību, kas izraisa 
atšķirīgus veselības rezultātus, un 
nodrošina efektīvu publiskās veselības 
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Programmai būtu jāatbalsta darbības, kas 
nodrošina, ka veselības aprūpe ir vispārēja 
un iekļaujoša, proti, ka piekļuve tai 
nevienam nav liegta, un darbības, kas gādā 
par to, ka tiek pienācīgi ievērotas pacientu 
tiesības, arī attiecībā uz viņu datu 
privātumu.

jomas darbaspēku, kam būtu vajadzīgās 
prasmes, arī digitālās prasmes. Eiropas 
veselības datu telpas izveide veselības 
aprūpes sistēmām, pētniekiem un 
publiskajām iestādēm sniegtu līdzekļus, ar 
kuru palīdzību uzlabot veselības aprūpes 
pieejamību un kvalitāti. Ar šo Programmu 
būtu jāatbalsta kvalitatīvu, salīdzināmu, 
uzticamu, visaptverošu un pēc vecuma un 
dzimuma sadalītu un dzimumspecifisku 
datu vākšana, lai varētu novērtēt visu 3. 
IAM mērķu, tostarp 3.7 IAM, sasniegšanā 
panākto progresu saskaņā ar IAM globālo 
rādītāju sistēmu. Ņemot vērā Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 35. pantā 
nostiprinātās pamattiesības uz piekļuvi 
profilaktiskai veselības aprūpei un 
medicīniskai ārstēšanai un ievērojot 
Eiropas Savienības veselības aprūpes 
sistēmu kopīgās vērtības un principus, kuri 
aprakstīti 2006. gada 2. jūnija Eiropadomes 
secinājumos12, Programmai būtu jāatbalsta 
darbības, kas nodrošina, ka veselības 
aprūpe ir vispārēja un iekļaujoša, proti, ka 
piekļuve tai nevienam nav liegta, un 
darbības, kas gādā par to, ka tiek pienācīgi 
ievērotas pacientu tiesības, arī tiesības uz 
cieņpilnu un cilvēka cienīgu aprūpi bez 
jebkāda veida diskriminācijas un 
nepieļaujot sliktu izturēšanos vai 
vardarbību, tiesības saņemt precīzu, 
objektīvu informāciju par visiem veselības 
aspektiem, ieskaitot seksuālo un 
reproduktīvo veselību, tiesības uz pacienta 
konfidencialitāti un tiesības uz viņu datu 
privātumu.

__________________ __________________
12 Padomes secinājumi par Eiropas 
Savienības veselības aizsardzības sistēmu 
kopējām vērtībām un principiem (OV C 
146, 22.6.2006., 1. lpp.).

12 Padomes secinājumi par Eiropas 
Savienības veselības aizsardzības sistēmu 
kopējām vērtībām un principiem (OV C 
146, 22.6.2006., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Cilvēkus ilgāk uzturot veselus un 
aktīvus un dodot viņiem iespējas pašiem 
aktīvi rūpēties par savu veselību, ņemot 
vērā dzimumspecifiskus riska faktorus, 
tiks labvēlīgi ietekmēta viņu veselība, 
mazināta nevienlīdzība veselības jomā, 
sekmēta dzīves kvalitāte, produktivitāte, 
konkurētspēja un iekļaujošums, turklāt 
mazināsies spiediens uz valstu budžetiem. 
Komisija ir apņēmusies palīdzēt 
dalībvalstīm sasniegt ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, kas noteikti ANO Ilgtspējīgas 
attīstības programmā 2030. gadam, jo īpaši 
3. ilgtspējīgas attīstības mērķi “Nodrošināt 
veselīgu dzīvi un veicināt labklājību visu 
vecumu cilvēkiem”13. Programmai tāpēc 
būtu jāpalīdz īstenot uz šo mērķu 
sasniegšanu vērstas darbības, tostarp IAM 
3. 7., 3.8. , 3.B un 5. 6. mērķrādītāju.

__________________ __________________
13 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Turpmākie pasākumi 
ilgtspējīgai Eiropas nākotnei. Eiropas 
rīcība ilgtspējības jomā” (COM(2016) 739 
final, 22.11.2016.).

13 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Turpmākie pasākumi 
ilgtspējīgai Eiropas nākotnei. Eiropas 
rīcība ilgtspējības jomā” (COM(2016) 739 
final, 22.11.2016.).

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Veselības aprūpes pieejamības 
atšķirības pastāv visās dalībvalstīs: 
sievietēm no lauku un attāliem reģioniem 
ir ierobežota piekļuve praktizējošiem 
ārstiem, garīgās veselības programmām, 
skrīningam, veselības aprūpes iestādēm, 
ģimenes plānošanas pakalpojumiem, un 
tas nozīmē, ka profilaktiskā aprūpe tiek 
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sniegta mazākā mērā un reaģēšanas laiks 
ārkārtas situācijās ir ilgāks. Tāpēc 
Programmai būtu vairāk jāveicina 
vienlīdzīga piekļuve veselības aprūpes 
pakalpojumiem visiem Eiropas 
iedzīvotājiem, īpaši tiem, kas dzīvo 
piepilsētu, lauku un kalnu reģionos.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai labāk izprastu un ārstētu abu 
dzimumu pacientus, ir jāuzlabo 
sensitivitāte un zināšanas dzimtes un 
dzimumu aspektā veselības aprūpes 
speciālistu izglītošanā, pētniecībā, 
diagnostikā, ārstēšanā, zāļu un terapijas 
ietekmes izvērtēšanā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Nepārnēsājamas slimības ir 
ģenētisku, fizioloģisku, vides un uzvedības 
faktoru kombinācijas rezultāts. Tādas 
nepārnēsājamas slimības kā sirds un 
asinsvadu slimības, vēzis, hroniskas 
elpceļu slimības un diabēts Savienībā ir 
nopietni invaliditātes, slimību, ar veselības 
stāvokli saistītas pensionēšanās un pāragras 
nāves cēloņi, kam ir būtiskas sociālas un 
ekonomiskas sekas. Lai Savienībā 
mazinātu nepārnēsājamu slimību ietekmi 
uz indivīdiem un sabiedrību un sasniegtu 
ilgtspējīgas attīstības mērķu 3. mērķa 
3.4. mērķrādītāju “līdz 2030. gadam par 
trešdaļu mazināt pāragru mirstību no 
nepārnēsājamām slimībām”, ir svarīgi 
reaģēt integrēti, galveno uzmanību visos 

(17) Nepārnēsājamas slimības ir 
ģenētisku, fizioloģisku, vides un uzvedības 
faktoru kombinācijas rezultāts. Tādas 
nepārnēsājamas slimības kā sirds un 
asinsvadu slimības, vēzis, hroniskas 
elpceļu slimības un diabēts Savienībā ir 
nopietni invaliditātes, slimību, ar veselības 
stāvokli saistītas pensionēšanās un pāragras 
nāves cēloņi, kam ir būtiskas sociālas un 
ekonomiskas sekas. Lai Savienībā 
mazinātu nepārnēsājamu slimību ietekmi 
uz indivīdiem un sabiedrību un sasniegtu 
ilgtspējīgas attīstības mērķu 3. mērķa 
3.4. mērķrādītāju “līdz 2030. gadam par 
trešdaļu mazināt pāragru mirstību no 
nepārnēsājamām slimībām”, ir svarīgi 
reaģēt integrēti, galveno uzmanību visos 
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sektoros un rīcībpolitikas jomās pievēršot 
profilaksei un to kombinējot ar veselības 
sistēmu stiprināšanas centieniem.

sektoros un rīcībpolitikas jomās pievēršot 
profilaksei un to kombinējot ar veselības 
sistēmu stiprināšanas centieniem. Ir ļoti 
svarīgi sasniegt ne tikai IAM 
3.4. mērķrādītāju, bet arī 
3.7. mērķrādītāju attiecībā uz seksuālo un 
reproduktīvo veselību un tiesībām. Tādēļ 
ar šo Programmu būtu jāveicina vispārēja 
piekļuve seksuālās un reproduktīvās 
veselības aprūpes pakalpojumiem un 
attiecīgo tiesību pilnīga ievērošana 
Savienības un starptautiskā līmenī.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Pārnēsājamās slimības, tādas kā 
HIV/AIDS, tuberkuloze un vīrushepatīti, 
var atšķirīgi ietekmēt sievietes un vīriešus, 
un tām piemīt arī sociālā dimensija, kura 
jāņem vērā, īstenojot daudznozaru pieeju. 
Šīs slimības ir jāapkaro ne tikai ar 
pretvīrusu līdzekļiem un vakcīnām, bet arī 
ar izglītojošiem, informējošiem un 
atbilstošiem sociālās un psiholoģiskās 
intervences pasākumiem. Šāda pieeja ir 
vispārizplatīta attiecībā uz tādām 
problēmām kā atkarība no narkotikām vai 
alkohola. Tāpēc ļoti liela nozīme ir 
ieguldījumiem inovatīvās un kopienā 
balstītās metodēs pārnēsājamo slimību 
izplatīšanās ierobežošanai un seksuāli 
transmisīvo infekciju profilakses 
stratēģijās.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Seksuāli transmisīvās slimības 
rada arvien lielāku slogu veselības 
aprūpei un palielina vēža un 
multirezistences riskus.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tāpēc Programmai būtu jāpalīdz 
īstenot slimību profilaksi visā indivīda 
dzīves laikā un veselības veicināšanu, 
pievēršoties tādiem veselības riska 
faktoriem kā tabakas un radniecīgu 
izstrādājumu lietošana un saskare ar to 
izplūdēm, alkohola lietošana kaitīgā veidā 
un nelikumīgu narkotisku vielu patēriņš. 
Lai papildinātu dalībvalstu darbību 
turpmāk minētajās jomās, Programmai 
būtu arī jāpalīdz mazināt ar narkotikām 
saistīts kaitējums veselībai, neveselīgi 
uztura paradumi un fiziskā mazkustība un 
saskare ar vides piesārņojumu un jāveicina 
vide, kas atbalsta veselīgu dzīvesveidu. 
Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta Eiropas 
zaļā kursa, stratēģijas “No lauka līdz 
galdam” un Biodaudzveidības stratēģijas 
mērķi.

(18) Tāpēc Programmai būtu jāpalīdz 
īstenot slimību profilaksi visā indivīda 
dzīves laikā ar dzimumsensitīvu pieeju, 
ņemot vērā dzimumspecifiskus riskus, 
tostarp stereotipu ietekmi, kas rada 
papildu veselības apdraudējumus, un 
jānodrošina informācija un izglītošana 
par veselību un tās veicināšanu, 
pievēršoties tādiem veselības riska 
faktoriem kā kaitīgi ieradumi, tabakas un 
radniecīgu izstrādājumu lietošana un 
saskare ar to izplūdēm, alkohola lietošana 
kaitīgā veidā un nelikumīgu narkotisku 
vielu patēriņš. Lai papildinātu dalībvalstu 
darbību turpmāk minētajās jomās, 
Programmai būtu arī jāpalīdz mazināt ar 
narkotikām saistīts kaitējums veselībai, 
neveselīgi uztura paradumi un fiziskā 
mazkustība un saskare ar vides 
piesārņojumu un jāveicina vide, kas 
atbalsta veselīgu dzīvesveidu. Tāpēc 
Programmai būtu jāatbalsta Eiropas zaļā 
kursa, stratēģijas “No lauka līdz galdam” 
un Biodaudzveidības stratēģijas mērķi.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pēc sirds un asinsvadu slimībām 
otrais lielākais mirstības cēlonis 
dalībvalstīs ir vēzis. Tā ir arī viena no 
nepārnēsājamām slimībām, kurām ir kopīgi 
riska faktori un kuru profilakse un kontrole 
būtu ieguvums lielākajai daļai iedzīvotāju. 
2020. gadā Komisija izziņoja Eiropas Vēža 
uzveikšanas plānu, kas aptvertu visu 
slimības ciklu, no profilakses un agrīnas 
diagnosticēšanas līdz ārstēšanai un 
pacientu un izdzīvotāju dzīves kvalitātei. 
Programmai un programmas “Apvārsnis 
Eiropa” vēža pētniecības uzdevumam būtu 
šie pasākumi jāatbalsta.

(19) Pēc sirds un asinsvadu slimībām 
otrais lielākais mirstības cēlonis 
dalībvalstīs ir vēzis. Tā ir arī viena no 
nepārnēsājamām slimībām, kurām ir kopīgi 
riska faktori un kuru profilakse un kontrole 
būtu ieguvums lielākajai daļai iedzīvotāju. 
2020. gadā Komisija izziņoja Eiropas Vēža 
uzveikšanas plānu, kas aptvertu visu 
slimības ciklu, no profilakses un agrīnas 
diagnosticēšanas līdz ārstēšanai un 
pacientu un izdzīvotāju dzīves kvalitātei. 
Programmai un programmas “Apvārsnis 
Eiropa” vēža pētniecības uzdevumam būtu 
šie pasākumi jāatbalsta. Īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš reproduktīvās sistēmas vēža 
veidiem, tostarp krūts vēzim.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Programma darbosies sinerģiski un 
papildinoši ar citām tādām ES 
rīcībpolitikām un fondiem kā darbības, kas 
tiek īstenotas saskaņā ar programmu 
“Digitālā Eiropa”, “Apvārsnis Eiropa”, 
Savienības civilās aizsardzības mehānisma 
RescEU rezerve, Ārkārtas atbalsta 
instruments, Eiropas Sociālais fonds Plus 
(ESF+, arī attiecībā uz sinerģijām labākā 
miljoniem ES darba ņēmēju veselības un 
drošības aizsargāšanā), arī tā 
Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
sadaļa (EaSI), fonds InvestEU, Vienotā 
tirgus programma, Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Atveseļošanas un 
noturības mehānisms, arī tā reformu 
īstenošanas instruments, “Erasmus”, 
Eiropas Solidaritātes korpuss, Eiropas 
pagaidu atbalsta instruments bezdarba riska 
mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) un 
tādiem ES ārējās darbības instrumentiem 

(20) Programma darbosies sinerģiski un 
papildinoši ar citām tādām ES 
rīcībpolitikām un fondiem kā darbības, kas 
tiek īstenotas saskaņā ar programmu 
“Digitālā Eiropa”, “Apvārsnis Eiropa”, 
Savienības civilās aizsardzības mehānisma 
RescEU rezerve, Ārkārtas atbalsta 
instruments, Eiropas Sociālais fonds Plus 
(ESF+, arī attiecībā uz sinerģijām labākā 
miljoniem ES darba ņēmēju veselības un 
drošības aizsargāšanā), arī tā 
Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
sadaļa (EaSI), fonds InvestEU, Vienotā 
tirgus programma, Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds (ERAF), Atveseļošanas un 
noturības mehānisms, arī tā reformu 
īstenošanas instruments, “Erasmus”, 
Eiropas Solidaritātes korpuss, programma 
“Tiesiskums, tiesības un vērtības”, 
Eiropas pagaidu atbalsta instruments 
bezdarba riska mazināšanai ārkārtas 
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kā kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instruments un 
Pirmspievienošanās palīdzības instruments 
(III). Attiecīgā gadījumā tiks iedibināti 
kopīgi noteikumi, lai starp fondiem tiktu 
nodrošināta konsekvence un 
papildināmība, vienlaikus gādājot, ka tiek 
ievērota šo rīcībpolitiku specifika, un 
pieskaņotos tādām šo rīcībpolitiku, 
programmu un fondu stratēģiskajām 
prasībām kā ERAF un ESF+ veicinošie 
nosacījumi.

situācijā (SURE) un tādiem ES ārējās 
darbības instrumentiem kā kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments un 
Pirmspievienošanās palīdzības instruments 
(III). Attiecīgā gadījumā tiks iedibināti 
kopīgi noteikumi, lai starp fondiem tiktu 
nodrošināta konsekvence un 
papildināmība, vienlaikus gādājot, ka tiek 
ievērota šo rīcībpolitiku specifika, un 
pieskaņotos tādām šo rīcībpolitiku, 
programmu un fondu stratēģiskajām 
prasībām kā ERAF un ESF+ veicinošie 
nosacījumi.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta 
darbības, kuras mērķis ir sekot līdzi zāļu, 
medicīnisko ierīču un citu veselības 
aprūpes produktu deficītiem un raudzīties, 
lai šie produkti būtu pieejamāki un cenas 
ziņā pieņemamāki, turklāt ierobežojot savu 
piegādes ķēžu atkarību no trešām valstīm. 
Konkrētāk, lai tiktu apmierinātas 
neapmierinātas medicīniskas vajadzības, 
Programmai būtu jāatbalsta klīniskas 
pārbaudes, lai paātrinātu inovatīvu un 
iedarbīgu zāļu izstrādi, atļaušanu un 
piekļūstamību, veicinātu stimulus izstrādāt 
tādas zāles kā antimikrobiālie līdzekļi un 
sekmētu veselības aprūpes produktu 
digitālo pārveidi un zālēm veltītas 
informācijas pārraudzības un vākšanas 
platformas.

(22) Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta 
darbības, kuru mērķis ir sekot līdzi zāļu, 
medicīnisko ierīču un citu veselības 
aprūpes produktu, tostarp seksuālās un 
reproduktīvās veselības izejmateriālu un 
produktu, kas ir svarīgi veselīga 
dzīvesveida uzturēšanai, deficītiem un 
raudzīties, lai šie produkti būtu pieejamāki 
un cenas ziņā pieņemamāki, turklāt 
ierobežojot savu piegādes ķēžu atkarību no 
trešām valstīm. Konkrētāk, lai tiktu 
apmierinātas neapmierinātas medicīniskas 
vajadzības, Programmai būtu jāatbalsta 
klīniskas pārbaudes, lai paātrinātu 
inovatīvu un iedarbīgu zāļu izstrādi visiem, 
tostarp grūtniecēm, atļaušanu un 
piekļūstamību, veicinātu stimulus izstrādāt 
tādas zāles kā antimikrobiālie līdzekļi un 
sekmētu veselības aprūpes produktu 
digitālo pārveidi un zālēm veltītas 
informācijas pārraudzības un vākšanas 
platformas, vienlaikus nodrošinot, ka 
klīniskajos pētījumos tiek ņemta vērā 
Eiropas iedzīvotāju daudzveidība, tostarp 
dzimumu līdztiesība.
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Pārrobežu sadarbība veselības 
aprūpes sniegšanā pacientiem, kas 
pārvietojas starp dalībvalstīm, sadarbība 
attiecībā uz veselības aprūpes tehnoloģiju 
novērtējumiem un Eiropas references tīkli 
(ERT) ir piemēri jomām, kurās 
apliecinājies, ka integrētam darbam 
dalībvalstu vidū piemīt izteikta pievienotā 
vērtība un liels potenciāls vairot veselības 
sistēmu efektivitāti un tātad arī veselību 
kopumā. Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta 

(26) Pārrobežu sadarbība veselības 
aprūpes sniegšanā pacientiem, kas 
pārvietojas starp dalībvalstīm, sadarbība 
attiecībā uz veselības aprūpes tehnoloģiju 
novērtējumiem un Eiropas references tīkli 
(ERT) ir piemēri jomām, kurās 
apliecinājies, ka integrētam darbam 
dalībvalstu vidū piemīt izteikta pievienotā 
vērtība un liels potenciāls vairot veselības 
sistēmu efektivitāti un tātad arī veselību 
kopumā. Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta 
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aktivitātes, kas darītu iespējamu šādu 
integrētu un koordinētu darbu, kurš kalpo 
arī tam, lai sekmētu, ka tiek īstenota ļoti 
ietekmīga prakse, kā nolūks ir pieejamos 
resursus visefektīvāk sadalīt attiecīgajām 
populācijām un teritorijām, lai panāktu 
maksimālu rezultātu.

aktivitātes, kas darītu iespējamu šādu 
integrētu un koordinētu darbu, kurš kalpo 
arī tam, lai sekmētu, ka tiek īstenota ļoti 
ietekmīga prakse, kā nolūks ir pieejamos 
resursus visefektīvāk sadalīt attiecīgajām 
populācijām un teritorijām, lai ar 
nevienlīdzības samazināšanu, ņemot vērā 
dzimumu, dzimti un vecumu un izveidojot 
references tīklu zāļu drošai lietošanai 
grūtniecības un zīdīšanas laikā, panāktu 
maksimālu rezultātu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Programmai būtu jānodrošina 
savlaicīga piekļuve precēm, kas 
nepieciešamas seksuālās un reproduktīvās 
veselības un ar to saistīto tiesību drošai 
izmantošanai (piemēram, zālēm, dažādu 
veidu kontracepcijas līdzekļiem, 
medicīnas iekārtām seksuālās un 
reproduktīvās veselības un ar to saistītu 
tiesību procedūrām).

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Tā kā Savienības rīcībpolitiku 
pamats šajā jomā ir kopīgās vērtības, par 
kurām panākta vienošanās, — solidaritāte, 
kuras nolūks ir vienlīdzīgs un vispārējs 
kvalitatīvu veselības pakalpojumu 
aptvērums, un tā kā Savienībai ir centrāla 
nozīme globālo veselības problēmu 
risināšanas paātrināšanā19, Programmai 
būtu jāatbalsta tāds Savienības devums 
starptautiskām un globālām veselības 
iniciatīvām, kas uzlabotu veselību, risinātu 

(33) Tā kā Savienības rīcībpolitiku 
pamats šajā jomā ir kopīgās vērtības, par 
kurām panākta vienošanās, — solidaritāte, 
kuras nolūks ir vienlīdzīgs un vispārējs 
kvalitatīvu veselības pakalpojumu 
aptvērums, un tā kā Savienībai ir centrāla 
nozīme globālo veselības problēmu 
risināšanas paātrināšanā19, Programmai 
būtu jāatbalsta tāds Savienības devums 
starptautiskām un globālām veselības 
iniciatīvām, kas uzlabotu veselību, tostarp 
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nevienlīdzības jautājumu un palielinātu 
aizsardzību pret globāliem veselības 
apdraudējumiem.

seksuālo un reproduktīvo veselību, 
risinātu nevienlīdzības jautājumu, īpaši 
dzimumu nevienlīdzības jautājumu, un 
palielinātu aizsardzību pret globāliem 
veselības apdraudējumiem.

__________________ __________________
19 Padomes secinājumi par ES nozīmi 
pasaules veselības aizsardzības nozarē, 
3011. Ārlietu padomes sanāksme Briselē, 
2010. gada 10. maijs.

19 Padomes secinājumi par ES nozīmi 
pasaules veselības aizsardzības nozarē, 
3011. Ārlietu padomes sanāksme Briselē, 
2010. gada 10. maijs.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Atzīstot dzimumu līdztiesības 
īstenošanas nozīmi, šī Programma 
palīdzēs integrēt dzimumu līdztiesību 
Savienības politikas jomās. Tā izmantos 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas 
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un dzimumu līdztiesības principa 
ievērošanas budžeta plānošanā 
instrumentus, lai nodrošinātu, ka uz 
veselības krīzēm reaģē dzimumsensitīvi un 
pārveidojoši un ka veselības krīzes laikā 
un pēc tās tiek ņemtas vērā sieviešu un 
meiteņu īpašās veselības vajadzības.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Ņemot vērā, kāda daba un 
potenciāls mērogs piemīt pārrobežu 
draudiem cilvēka veselībai, mērķi 
Savienības iedzīvotājus no šādiem 
draudiem pasargāt un vairot krīžu 
novēršanu un gatavību nevar pietiekami 
labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs. 
Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu 
Savienības līmeņa darbību var īstenot arī 
tālab, lai atbalstītu dalībvalstu centienus 
panākt augsta līmeņa sabiedrības veselības 
aizsardzību, lai uzlabotu zāļu, medicīnisko 
ierīču un citu krīzes sakarā būtisku 
ražojumu pieejamību un to cenas 
pieņemamību Savienībā, lai atbalstītu 
inovāciju un atbalstītu integrētu un 
koordinētu darbu un paraugprakses 
īstenošanu dalībvalstu vidū, kā arī lai 
risinātu jautājumu par veselības aprūpes 
piekļūstamības nevienlīdzību visā Eiropas 
Savienībā, radot tādu efektivitātes 
pieaugumu un pievienotās vērtības ietekmi, 
kas nebūtu panākami nacionālā līmenī; 
turklāt būtu jāievēro dalībvalstu 
kompetence un atbildība Programmas 
aptvertajās jomās. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, 
kas vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(43) Ņemot vērā, kāda daba un 
potenciāls mērogs piemīt pārrobežu 
draudiem cilvēka veselībai, mērķi 
Savienības iedzīvotājus no šādiem 
draudiem pasargāt un vairot krīžu 
novēršanu un gatavību nevar pietiekami 
labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs. 
Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu 
Savienības līmeņa darbību var īstenot arī 
tālab, lai atbalstītu dalībvalstu centienus 
panākt augsta līmeņa sabiedrības veselības 
aizsardzību, lai uzlabotu zāļu, medicīnisko 
ierīču un citu krīzes sakarā būtisku 
ražojumu pieejamību un to cenas 
pieņemamību Savienībā, lai atbalstītu 
inovāciju un atbalstītu integrētu un 
koordinētu darbu un paraugprakses 
īstenošanu dalībvalstu vidū, kā arī lai 
risinātu jautājumu par veselības aprūpes 
piekļūstamības nevienlīdzību visā Eiropas 
Savienībā. Būtu jāatbalsta paraugprakses 
īstenošana visos veselības aspektos, 
tostarp dzimumaspektos, kā noteikts 
dzimumu līdztiesības stratēģijā. Būtu 
jānovērš nevienlīdzība veselības jomā gan 
starp ES dalībvalstīm, gan pašās 
dalībvalstīs, pievēršoties visiem veselības 
sociālajiem, tostarp dzimuma, faktoriem. 
Šīs darbības būtu jāveic, radot tādu 
efektivitātes pieaugumu un pievienotās 
vērtības ietekmi, kas nebūtu panākami 
nacionālā līmenī; turklāt būtu jāievēro 



AD\1213153LV.docx 23/35 PE657.308v01-00

LV

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

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
 2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “krīzes sakarā būtiski ražojumi” ir 
izstrādājumi un vielas, kas veselības krīzes 
sakarā vajadzīgi, lai novērstu, 
diagnosticētu vai ārstētu kādu slimību un 
tās sekas; piemēram, šādi: zāles, arī 
vakcīnas, un to starpprodukti, aktīvas 
farmaceitiskās sastāvdaļas un izejmateriāli; 
medicīniskās ierīces; slimnīcu un 
medicīniskās iekārtas (piemēram, plaušu 
ventilatori, aizsargapģērbs un 
aizsarglīdzekļi, diagnostikas materiāli un 
instrumenti); individuālie aizsardzības 
līdzekļi; dezinfekcijas līdzekļi, to 
starpprodukti un to ražošanai 
nepieciešamie izejmateriāli;

4) “krīzes sakarā būtiski ražojumi” ir 
izstrādājumi un vielas, kas veselības krīzes 
sakarā vajadzīgi, lai novērstu, 
diagnosticētu vai ārstētu kādu slimību un 
tās sekas, kā arī citas zāles un vielas, kas  
veselības krīzes laikā joprojām ir svarīgas 
plašākā veselības kontekstā; piemēram, 
šādi: zāles, arī vakcīnas, un to 
starpprodukti, aktīvas farmaceitiskās 
sastāvdaļas un izejmateriāli; medicīniskās 
ierīces; slimnīcu un medicīniskās iekārtas 
(piemēram, plaušu ventilatori, 
aizsargapģērbs un aizsarglīdzekļi, 
diagnostikas materiāli un instrumenti); 
individuālie aizsardzības līdzekļi; 
dezinfekcijas līdzekļi, to starpprodukti un 
to ražošanai nepieciešamie izejmateriāli;

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) novērst nevienlīdzību un sekmēt 
vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
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3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) uzlabot zāļu, medicīnisko ierīču un 
citu krīzes sakarā būtisku ražojumu 
pieejamību Savienībā, veicināt to cenas 
pieņemamību un atbalstīt inovāciju;

(2) uzlabot zāļu, medicīnisko ierīču un 
citu krīzes sakarā būtisku ražojumu 
pieejamību Savienībā, veicināt to 
piekļūstamību un cenas pieņemamību un 
atbalstīt inovāciju;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3)       lai paaugstinātu sabiedrības 
veselību kopumā, — stiprināt veselības 
sistēmas un veselības aprūpes darbaspēku, 
arī ar digitālo pārveidi un pastiprinātu 
integrētu un koordinētu darbu starp 
dalībvalstīm, ilgstošu paraugprakses 
īstenošanu un datu kopīgošanu.

(3)       lai paaugstinātu sabiedrības 
veselību kopumā, — stiprināt veselības 
sistēmas un veselības aprūpes darbaspēku, 
arī ar digitālo pārveidi un pastiprinātu 
integrētu un koordinētu darbu starp 
dalībvalstīm, ilgstošu paraugprakses 
īstenošanu un plašu datu kopīgošanu par 
visiem veselības aspektiem.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) atbalstīt darbības, kuru mērķis ir 
nodrošināt krīzes sakarā būtisku ražojumu 
un citu nepieciešamu veselības aprūpes 
preču pienācīgu pieejamību, piekļūstamību 
un cenas pieņemamību;

(3) atbalstīt darbības, kuru mērķis ir 
nodrošināt krīzes sakarā būtisku ražojumu, 
veselīga dzīvesveida uzturēšanai 
nepieciešamo produktu un citu svarīgu 
veselības aprūpes preču pienācīgu 
pieejamību, piekļūstamību un cenas 
pieņemamību;

Grozījums Nr. 39

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

4) stiprināt veselības aprūpes sistēmu 
rezultativitāti, piekļūstamību, ilgtspēju un 
noturību, arī atbalstot digitālo pārveidi, 
digitālo rīku un pakalpojumu ieviešanu, 
sistēmiskas reformas, jaunu aprūpes 
modeļu īstenošanu un vispārēju veselības 
apdrošināšanu, kā arī risināt jautājumus 
saistībā ar nevienlīdzību veselības jomā;

4) stiprināt veselības aprūpes sistēmu 
rezultativitāti, piekļūstamību, ilgtspēju un 
noturību, arī atbalstot digitālo pārveidi, 
digitālo rīku un pakalpojumu ieviešanu, 
sistēmiskas reformas, jaunu aprūpes 
modeļu īstenošanu, tostarp aprūpes 
nodrošināšanu vecāka gadagājuma 
cilvēkiem un personām ar invaliditāti, un 
sasniegt vispārēju veselības apdrošināšanu, 
kas ietver piekļuvi seksuālās un 
reproduktīvās veselības aprūpei un 
tiesībām, kā arī risināt jautājumus saistībā 
ar nevienlīdzību veselības aprūpes un tās 
nodrošināšanas, tostarp dzimumu un 
intersekcionālās nevienlīdzības, jomā;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
 4. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) atbalstīt darbības, kuru mērķis ir 
stiprināt veselības sistēmas spēju veicināt 
slimību profilaksi un veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu, pacientu tiesības un 
pārrobežu veselības aprūpi, kā arī sekmēt 
medicīnas un veselības aprūpes speciālistu 
izcilību;

5) atbalstīt darbības, kuru mērķis ir 
stiprināt veselības sistēmas spēju, veicināt 
slimību profilaksi un veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu, informāciju un izglītību, 
kas ietver dzimumperspektīvu, pacientu 
tiesības un pārrobežu veselības aprūpi, kā 
arī sekmēt medicīnas un veselības aprūpes 
speciālistu izcilību;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) atbalstīt rīcību attiecībā uz 
nepārnēsājamu slimību (jo īpaši vēža) 
uzraudzību, profilaksi, diagnosticēšanu, 
ārstēšanu un aprūpi;

6) atbalstīt rīcību attiecībā uz 
nepārnēsājamu slimību (jo īpaši vēža) 
uzraudzību, profilaksi, diagnosticēšanu, 
ārstēšanu un aprūpi, īpašu uzmanību 
pievēršot reproduktīvās sistēmas vēža 
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viediem, tostarp krūts vēzim;

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a) atbalsta darbības, kuru mērķis ir 
risināt veselības jautājumus, kas saistīti ar 
dzimumbalstītu vardarbību un atbalstu 
pacientiem, kuri cietuši no 
dzimumbalstītas vardarbības;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) atbalstīt Savienības veselības 
tiesību aktu izstrādi, īstenošanu un izpildi, 
nodrošināt augsti kvalitatīvus, 
salīdzināmus un uzticamus datus, uz 
kuriem balstīt rīcībpolitiku izstrādi un 
pārraudzību, un veicināt, lai tiktu izmantoti 
novērtējumi par attiecīgo rīcībpolitiku 
ietekmi uz veselību;

8) atbalstīt Savienības veselības 
tiesību aktu izstrādi, īstenošanu un izpildi, 
nodrošināt augsti kvalitatīvus, 
salīdzināmus, uzticamus, vispusīgus un 
detalizētus datus, kas sadalīti pa 
dzimumiem un vecumiem, un pēc 
dzimumiem grupētus datus, uz kuriem 
balstīt rīcībpolitiku izstrādi un pārraudzību, 
un atbalstīt aprūpes sniegšanu un 
nenodrošināto medicīnisko vajadzību 
apmierināšanu, un veicināt, lai tiktu 
izmantoti dzimumiem piemēroti 
novērtējumi par attiecīgo rīcībpolitiku 
ietekmi uz veselību;

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) atbalstīt Savienības iemaksas 
starptautiskās un globālās veselības 

10) atbalstīt Savienības iemaksas 
starptautiskās un globālās veselības 
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iniciatīvās. iniciatīvās, tostarp globālas iniciatīvās, 
kas atbalsta drošu un savlaicīgu seksuālās 
un reproduktīvās veselības, pakalpojumu 
un tiesību nodrošināšanu un pieejamību;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par Programmai noteiktajiem darba 
plāniem, tās prioritātēm, stratēģisko 
orientāciju un īstenošanu Komisija 
apspriežas ar dalībvalstu veselības 
iestādēm Veselības veicināšanas, slimību 
profilakses un nepārnēsājamu slimību 
pārvaldības koordinācijas grupā.

Par Programmai noteiktajiem darba 
plāniem, tās prioritātēm, stratēģisko 
orientāciju un īstenošanu Komisija 
apspriežas ar dalībvalstu veselības 
iestādēm un attiecīgajām dzimumu 
līdztiesības iestādēm Veselības 
veicināšanas, slimību profilakses un 
nepārnēsājamu slimību pārvaldības 
koordinācijas grupā.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
18. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darba programmās ņem vērā ietekmes uz 
dzimumu līdztiesību novērtējumu.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
19. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vāc rādītājus, kas attiecīgā 
gadījumā sadalīti pa dzimumiem.

Grozījums Nr. 48
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Regulas priekšlikums
20. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izvērtējums ir dzimumresponsīvs. 
Īpašu uzmanību pievērš tam, lai sekotu 
līdzi izdevumiem, kas attiecināmi uz 
mērķiem, kuri saistīti ar dzimumu 
līdztiesību.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
I pielikums – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Tādas paraugprakses un tādu 
inovatīvu risinājumu tālāknodošana, 
pielāgošana un izvēršana starp 
dalībvalstīm, kuriem ir nostiprinājusies 
Savienības mēroga pievienotā vērtība, kā 
arī individuāli pielāgots atbalsts konkrētām 
valstīm vai valstu grupām, kam ir 
vislielākās vajadzības, piešķirot tām 
finansējumu konkrētiem projektiem, tai 
skaitā mērķsadarbībai, ekspertu 
konsultācijām un līdzbiedru atbalsta 
pasākumiem.

b) Tādas paraugprakses un tādu 
inovatīvu risinājumu, tostarp seksuālās un 
reproduktīvās veselības un tiesību, kā arī 
citu veselības dzimumaspektu jomā, 
tālāknodošana, pielāgošana un izvēršana 
starp dalībvalstīm, kuriem ir 
nostiprinājusies Savienības mēroga 
pievienotā vērtība, kā arī individuāli 
pielāgots atbalsts konkrētām valstīm vai 
valstu grupām, kam ir vislielākās 
vajadzības, piešķirot tām finansējumu 
konkrētiem projektiem, tai skaitā 
mērķsadarbībai, ekspertu konsultācijām un 
līdzbiedru atbalsta pasākumiem.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
I pielikums – c punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ekspertu grupas un paneļi, kas 
sniedz konsultācijas, datus un informāciju, 
kura vajadzīga veselības politikas izstrādes 
un īstenošanas atbalstam;

iii) ekspertu grupas un paneļi, kas 
sniedz konsultācijas, datus un informāciju, 
kura vajadzīga veselības politikas izstrādes 
un īstenošanas atbalstam; visās 
finansētajās ekspertu grupās un paneļos 
ir ievērots dzimumu līdzsvars;
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Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
I pielikums – c punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) pētījumi, analīze un zinātniskās 
konsultācijas, kas kalpo par pamatu 
politikas veidošanai, un atbalsts Patērētāju 
drošības zinātniskajai komitejai un 
Veselības, vides un jaunā riska 
zinātniskajai komitejai.

iv) pētījumi, analīze un zinātniskās 
konsultācijas, kas kalpo par pamatu 
politikas veidošanai, un atbalsts Patērētāju 
drošības zinātniskajai komitejai un 
Veselības, vides un jaunā riska 
zinātniskajai komitejai; visi finansētie 
pētījumi un analīze, kā arī zinātniskie 
ieteikumi ir dzimumresponsīvi.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
I pielikums – d punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) Savienības veselības tiesību aktu un 
rīcību īstenošana, izpilde un uzraudzība; 
tehniskais atbalsts juridisko prasību 
īstenošanai;

i) Savienības veselības tiesību aktu un 
rīcību, tostarp ES dzimumu līdztiesības 
stratēģijas veselības aspektu, īstenošana, 
izpilde, uzraudzība; tehniskais atbalsts 
juridisko prasību īstenošanai;

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
I pielikums – e punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) veselības krīžu novēršanai un 
pārvarēšanai nepieciešamo preču un 
pakalpojumu iepirkšana un pasākumi, ar ko 
nodrošina piekļuvi šīm būtiskajām precēm 
un pakalpojumiem;

iv) veselības krīžu novēršanai un 
pārvarēšanai svarīgo preču un 
pakalpojumu iepirkšana un pasākumi, ar ko 
nodrošina piekļuvi šīm būtiskajām precēm 
un pakalpojumiem;

Grozījums Nr. 54
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Regulas priekšlikums
I pielikums – e punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) medicīniskā un veselības aprūpes 
personāla un ekspertu Savienības rezerves 
izveide, lai šādu personālu un ekspertus 
pēc vajadzības varētu izvietot jebkur 
Savienībā, kur nepieciešams nepieļaut vai 
pārvarēt veselības krīzi, un atbalsts šādas 
rezerves darbības nodrošināšanai; tādas 
Savienības mēroga neatliekamās veselības 
palīdzības vienības izveide, kas veselības 
krīzes gadījumā pēc Komisijas 
pieprasījuma sniegtu ekspertu konsultācijas 
un tehnisko palīdzību, arī atbalsts šādas 
vienības darbībai.

v) medicīniskā un veselības aprūpes 
personāla un ekspertu Savienības rezerves 
izveide, lai šādu personālu un ekspertus 
pēc vajadzības varētu izvietot jebkur 
Savienībā, kur nepieciešams nepieļaut vai 
pārvarēt veselības krīzi, un atbalsts šādas 
rezerves darbības nodrošināšanai; tādas 
Savienības mēroga neatliekamās veselības 
palīdzības vienības izveide, kas veselības 
krīzes gadījumā pēc Komisijas 
pieprasījuma sniegtu ekspertu konsultācijas 
un tehnisko palīdzību, arī atbalsts šādas 
vienības darbībai; visās struktūrās, kas 
izveidotas saskaņā ar šo programmu, ir 
vismaz 50 % sieviešu, un tajās ir iekļauti 
eksperti seksuālās un reproduktīvās 
veselības un ar to saistīto tiesību un citu 
veselības dzimumaspektu jomā;

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) atbalsts zināšanu tālāknodošanas 
darbībām un Savienības līmeņa sadarbībai 
ar mērķi atbalstīt valstu reformu procesus, 
kas vajadzīgi, lai uzlabotu rezultativitāti, 
piekļūstamību, ilgtspēju un izturētspēju, un 
jo īpaši, lai vērstos pret Eiropas pusgada 
procedūrā konstatētajām problēmām un 
stiprinātu primāro veselības aprūpi, 
pastiprinātu aprūpes integrāciju un virzītos 
uz vispārēju veselības apdrošināšanu un 
vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei;

i) atbalsts zināšanu tālāknodošanas 
darbībām un Savienības līmeņa sadarbībai 
ar mērķi atbalstīt valstu reformu procesus, 
kas vajadzīgi, lai uzlabotu rezultativitāti, 
piekļūstamību, ilgtspēju, izturētspēju un 
dzimumu līdztiesības integrētas pieejas 
īstenošanu, un jo īpaši, lai vērstos pret 
Eiropas pusgada procedūrā konstatētajām 
problēmām un stiprinātu primāro veselības 
aprūpi, pastiprinātu aprūpes integrāciju un 
panāktu vispārēju veselības apdrošināšanu, 
kas sniedz piekļuvi seksuālajai un 
reproduktīvajai veselībai un tiesībām un 
vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei, 
tostarp veselības aprūpes sistēmās 
novēršot dzimumu un intersekcionālo 
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nevienlīdzību;

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) atbalsts medicīnas un veselības 
aprūpes darbinieku darba apstākļu 
uzlabošanai;

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
I pielikums – g punkts – xi apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xi) atbalsts Eiropas references tīkliem, 
kā arī tādu jaunu transnacionālu tīklu 
dibināšanai un darbībai, kuru veidošana 
izriet no Savienības veselības tiesību 
aktiem, un atbalsts dalībvalstu darbībām, ar 
kurām šādu tīklu aktivitātes saskaņo ar 
valstu veselības aizsardzības sistēmu 
darbību;

xi) atbalsts Eiropas references tīkliem, 
kā arī tādu jaunu transnacionālu tīklu 
dibināšanai un darbībai, kuru veidošana 
izriet no Savienības veselības tiesību 
aktiem, un atbalsts dalībvalstu darbībām, ar 
kurām šādu tīklu aktivitātes saskaņo ar 
valstu veselības aizsardzības sistēmu 
darbību; visos finansētajos tīklos ir vismaz 
50 % sieviešu, un tajās ir iekļauti eksperti 
seksuālās un reproduktīvās veselības un 
ar to saistīto tiesību un citu veselības 
dzimumaspektu jomā;

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
I pielikums – ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) darbības seksuālās un 
reproduktīvās veselības pakalpojumu 
jomā:
i) atbalsts dalībvalstīm un NVO vispārējas 
piekļuves seksuālās un reproduktīvās 
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veselības un ar to saistīto tiesību 
pakalpojumiem, tostarp ģimenes 
plānošanas, informācijas un izglītības 
pakalpojumiem, veicināšanā un 
nodrošināšanā un reproduktīvās veselības 
iekļaušanā dalībvalstu stratēģijās un 
programmās saskaņā ar Starptautiskās 
konferences par iedzīvotājiem un attīstību 
rīcības programmu, Pekinas Rīcības 
platformu, to pārskatīšanas konferenču 
noslēguma dokumentiem un ANO IAM 3. 
un 5. mērķrādītāju;
ii) darbības, kas atbalsta piekļuvi 
seksuālās un reproduktīvās veselības 
pakalpojumiem un ar tiem saistītām zālēm 
un produktiem;
iii) darbības, kas atbalsta seksuālās un 
reproduktīvās aprūpes nepārtrauktību 
(integrētas un intersekcionālas aprūpes 
pieejas profilaksei, diagnostikai, 
ārstēšanai un turpmākai aprūpei);

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
I pielikums – ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) darbības veselības jomā, kas 
saistītas ar dzimumbalstītu vardarbību un 
atbalstu pacientiem, kas cietuši no 
dzimumbalstītas vardarbības;
i) darbības, ar kurām novērš un samazina 
vardarbību pret sievietēm ar veselības 
problēmām vai invaliditāti;
ii) darbības, ar kurām atbalsta 
vardarbībā, tostarp no piespiedu 
sterilizācijas un piespiedu aborta, cietušu 
sieviešu veselības problēmu risināšanu;
iii) apmācība un spēju veidošana 
profesionāļiem, lai atbalstītu no 
vardarbības cietušās sievietēm;
iv) izpratnes veicināšanas kampaņas par 
tiesībām un tiesu iestāžu pieejamību 
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sievietēm, kas cietušas no vardarbības.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
I pielikums – i punkts – iv apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) atbalsts darbībām, kas vērstas uz to, 
lai pacientiem un veselības aprūpes 
sistēmām Savienībā nodrošinātu zāļu un 
medicīnisko ierīču plašāku pieejamību par 
pieņemamu cenu;

iv) atbalsts darbībām, kas vērstas uz to, 
lai pacientiem un veselības aprūpes 
sistēmām Savienībā nodrošinātu zāļu un 
medicīnisko ierīču plašāku pieejamību un 
piekļūstamību par pieņemamu cenu;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
I pielikums – j punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) atbalsts veselības aprūpes un 
veselības sistēmu digitālai pārveidei, tai 
skaitā darbībām, kas ietver salīdzināšanu ar 
etaloniem un spēju veidošanu inovatīvu 
rīku un tehnoloģiju ieviešanai; veselības 
aprūpes profesionāļu digitālo prasmju 
pilnveidošana;

ii) atbalsts veselības aprūpes un 
veselības sistēmu digitālai pārveidei, tai 
skaitā darbībām, kas ietver salīdzināšanu ar 
etaloniem un spēju veidošanu inovatīvu 
rīku un tehnoloģiju ieviešanai; veselības 
aprūpes profesionāļu digitālo prasmju 
pilnveidošana, īpaši nolūkā novērst 
digitālo plaisu starp dzimumiem;

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – IIIa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III.a To darbību un tādas 
paraugprakses piemēru skaits, kas tieši 
veicina IAM 3. 7. mērķrādītāja 
sasniegšanu / uz dalībvalsti.
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Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – IIIb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III.b To darbību un tādas 
paraugprakses piemēru skaits, kas tieši 
veicina IAM 5. mērķrādītāja sasniegšanu 
/ uz dalībvalsti.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – IIIc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III.c Tām darbībām un tādai 
paraugpraksei piešķirtais budžets, kas 
tieši veicina IAM 3.7. mērķrādītāja 
sasniegšanu / uz dalībvalsti.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – IIId punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III.d Tām darbībām un tādai 
paraugpraksei piešķirtais budžets, kas 
tieši veicina IAM 5. mērķrādītāja 
sasniegšanu / uz dalībvalsti.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a seksuāli transmisīvās infekcijas;
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Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 14.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a no dzimuma atkarīga darba 
samaksas atšķirība veselības aprūpes 
jomā.


