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Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pakeitimas 91
1 konstatuojamoji dalis

(1) Bendrija gali prisidėti prie visuomenės 
sveikatos, saugumo ir ekonominių interesų
veiksmais visuomenės sveikatos ir vartotojų 
apsaugos srityse. 

(1) Bendrija yra įsipareigojusi skatinti ir 
gerinti sveikatą, užkirsti kelią ligoms ir 
veikti prieš galimas grėsmės sveikatai. Ji 
privalo koordinuotai ir nuosekliai 
atsižvelgti į visuomenės nerimą ir lūkesčius. 
Bendrija gali prisidėti prie piliečių sveikatos 
ir saugumo veiksmais visuomenės sveikatos 
srityje. Šie veiksmai padidintų valstybių 
narių pastangų vertę.

Or. en



PE 367.644v01-00 2/80 AM\593879LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Pakeičia 3 pakeitimą. Visuomenės sveikata yra ypač svarbus dalykas, todėl jos apsauga be 
išimčių liečia kiekvieną jos narį. Sutarties 152 straipsnis įpareigoja Bendriją skatinti ir 
gerinti veiklą, susijusią su sveikata, žmogaus ligų profilaktika ir pavojaus žmogaus sveikatai 
šaltinių šalinimu. Sunkumams sveikatos srityje įveikti reikia suderintų ir nuoseklių priemonių, 
užtikrinančių aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį. 

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Pakeitimas 92
1 konstatuojamoji dalis

(1) Bendrija gali prisidėti prie visuomenės 
sveikatos, saugumo ir ekonominių interesų 
veiksmais visuomenės sveikatos ir vartotojų 
apsaugos srityse. 

(1) Bendrija yra įsipareigojusi skatinti ir 
gerinti sveikatą, mažinti ir užkirsti kelią 
ligoms ir veikti prieš galimas grėsmes 
sveikatai. Ji privalo koordinuotai ir 
nuosekliai atsižvelgti į savo žmonių nerimą 
dėl rizikos sveikatai ir į jų lūkesčius turėti 
aukšto lygio sveikatos apsaugą. Bendrija 
gali prisidėti prie visuomenės sveikatos ir 
saugumo veiksmais visuomenės sveikatos 
srityje. 

Or. en

Pagrindimas

Visuomenės sveikata yra ypač svarbus dalykas, todėl jos apsauga be išimčių liečia kiekvieną 
jos narį. Sutarties 152 straipsnis įpareigoja Bendriją skatinti ir gerinti veiklą, susijusią su 
sveikata, žmogaus ligų profilaktika ir pavojaus žmogaus sveikatai šaltinių šalinimu. 
Sunkumams sveikatos srityje įveikti reikia suderintų ir nuoseklių priemonių, užtikrinančių 
aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį. Tinkamai pritaikyta 21-ojo amžiaus iššūkiams 
visuomenės sveikatos politika turi padėti mažinti susirgimų skaičių, kad būtų užkirstas kelias 
tolesniam sveikatos blogėjimui.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 93
1 konstatuojamoji dalis

(1) Bendrija gali prisidėti prie visuomenės (1) Bendrija gali prisidėti prie visuomenės 
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sveikatos, saugumo ir ekonominių interesų 
veiksmais visuomenės sveikatos ir vartotojų 
apsaugos srityse.

sveikatos, saugumo ir ekonominių interesų 
veiksmais visuomenės sveikatos srityje. Tai 
pakeltų valstybių narių vykdomos politikos 
vertę.

Or. en

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 94
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

(1a) Gera sveikata – ekonomikos 
efektyvumo pagrindas. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl blogos sveikatos, nedarbingumo, ankstyvo išėjimo į pensiją mažėja užimtumo lygis ir 
darbo jėgos našumas, todėl šie veiksniai – kliūtis ekonomikos augimui. 

Pakeitimą pateikė Justas Vincas Paleckis

Pakeitimas 95
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

(1a) Nors Bendrija imasi veiksmų piliečių 
sveikatai apsaugoti ir gerinti, ji turėtų 
atsižvelgti ir į etines vertybes, kad 
nepažeistų galiojančių elgesio kodeksų.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimo įžangos 3.1 punkto sakinį „Padaryti taip, kad Europos piliečiai būtų sveikesni, yra 
didžiausias visos sveikatos apsaugos veiklos, atliekamos pagal Sutartį, uždavinys“ reikia 
išaiškinti tiksliau, kadangi, atsižvelgiant į teisinius ir etinius aspektus, uždaviniui spręsti 
negali būti taikomos bet kokios įmanomos priemonės, kurios leistų pagerinti piliečių sveikatą. 
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Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pakeitimas 96
1b konstatuojamoji dalis (nauja)

(1b) Sveikatos sektoriui būdingas didelis 
augimo, inovacijų ir dinamiškumo 
potencialas ir iššūkiai, susiję su sveikatos 
priežiūros sistemos finansine ir socialine 
plėtra ir veiksmingumu ir daugiausia skirti 
padidinti gyvenimo trukmę ir paspartinti 
medicinos pažangą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeičia 5 pakeitimą. Sveikatos sektoriui buvo būdingas didelis finansinis augimas, 
didėjančios investicijos ir augantis darbuotojų skaičius, taip pat naujos technologijos ir 
naujovės, ypač diegiamos išsivysčiusiose šalyse. Tuo pat metu, atsižvelgiant į pailgėjusią 
gyvenimo trukmę ir tai, kad sveikatos sektorius tebėra svarbi valstybių narių socialinės 
apsaugos sistemos dalis, valstybėse narėse maždaug 10 proc. BVP dalimi padidėjo išlaidos 
sveikatai ir sveikatos priežiūrai. 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pakeitimas 97
1d konstatuojamoji dalis (nauja)

(1d) Yra daug rimtų tarpvalstybinių
grėsmių sveikatai ir atsiranda naujų, kurios 
reikalauja tolesnių Bendrijos veiksmų. 
Rimtų grėsmių sveikatai stebėjimas, 
išankstinis perspėjimas ir kova su jomis 
reikalauja Bendrijos gebėjimo reaguoti 
koordinuotai ir veiksmingai. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeičia 7 pakeitimą. Tebesitęsianti maisto krizė, pasaulinė panika dėl SŪRS, kuris pirmą 
kartą kilo Kinijoje, paukščių gripas ir jo pandemijos (galinčios nusinešti milijonus gyvybių) 
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ateityje grėsmė, aplinkos taršos poveikis visuomenės sveikatos būklei ypač pabrėžia išimtinę 
klausimų, susijusių su visuomenės sveikata, t. y. su piliečių sveikatos apsauga, sprendimo 
Bendrijos mastu svarbą. Be to, dėl Europos piliečių mobilumo ir judėjimo ES viduje laisvės 
reikia imtis atitinkamų priemonių, kad būtų galima įspėti apie rimtą tarptautinį pavojų ir iš 
anksto pasiruošti su juo kovoti. 

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 98
1d konstatuojamoji dalis (nauja)

(1d) Bendrija turėtų skirti ypatingą dėmesį 
rimtoms tarpvalstybinėms grėsmėms 
sveikatai, kurios reikalauja tolesnių 
veiksmų, tokių kaip stebėjimas, išankstinis 
perspėjimas ir kovos su jomis valstybių 
narių mastu koordinavimas. 

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos visuomenės sveikatos politikos prioritetas turėtų būti su tarpvalstybinėmis 
grėsmėmis sveikatai susiję klausimai, kadangi juos sprendžiant ypač svarbūs tampa ES mastu 
koordinuoti veiksmai, papildantys valstybių narių priemones. 

Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 99
1d konstatuojamoji dalis (nauja)

(1d) Šiuo metu jau yra daug rimtų grėsmių 
sveikatai ir atsiranda reikalaujančių 
dėmesio naujų. Rimtų epidemijų sveikatai 
stebėjimas, išankstinis perspėjimas ir kova 
su jomis reikalauja Bendrijos gebėjimo 
reaguoti koordinuotai ir veiksmingai.

Or. it

Pagrindimas

Ligų epidemijų plitimo (kaip praeityje) jau nebevaržo valstybių sienos. Šios ligos (pavyzdžiui, 
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paukščių gripas) gali paplisti bet kur pasaulyje. 

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 100
1e konstatuojamoji dalis (nauja)

(1e) Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos 
PSO Europos sveikatos 2005 m. ataskaitą 
Prisitaikymo prie invalidumo gyvenimo 
metais (DALY) atžvilgiu didžiausia ligų 
našta regione kyla dėl neužkečiamųjų ligų 
(iš viso 77 proc. NCD), išorinių priežasčių –
sužeidimų ir apsinuodijimų (14 proc.) ir 
užkrečiamųjų ligų (9 proc.). Septynios
pagrindinės sąlygos – išeminė širdies liga, 
unipoliariniai depresiniai sutrikimai, 
cerebrovaskuliarinės ligos, sutrikimai dėl 
alkoholio vartojimo, chroniškos plaučių 
ligos, plaučių vėžys ir sužeidimai per eismo 
nelaimes regione siekia 34 proc. DALY. 
Septyni didžiausi rizikos veiksniai –
tabakas, alkoholis, aukštas kraujospūdis, 
aukštas cholesterolio lygis, antsvoris, mažas
vaisių ir daržovių vartojimas ir fizinis 
pasyvumas sudaro 60 proc. DALY. Be to, 
užkrečiamosios ligos, tokios kaip 
ŽIV/AIDS, gripas, tuberkuliozė, maliarija 
ir antimikrobinis pasipriešinimas, taip pat 
tampa grėsme Europos žmonių sveikatai. 

Or. en

(žr. 8 pakeitimą)

Pagrindimas

Rengiant Sąjungos visuomenės sveikatos programą, yra ypač svarbu atsižvelgti į patikimus 
PPO duomenis. 
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Pakeitimą pateikė Alfonso Andria

Pakeitimas 101
1e konstatuojamoji dalis (nauja) (žr. 8 pakeitimą)

(1e) Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos 
PSO Europos sveikatos 2005 m. ataskaitą 
Prisitaikymo prie invalidumo gyvenimo 
metais (DALY) atžvilgiu didžiausia ligų 
našta regione kyla dėl neužkrečiamųjų ligų 
(iš viso 77 proc. NCD), išorinių priežasčių –
sužeidimų ir apsinuodijimų (14 proc.) ir 
užkrečiamųjų ligų (9 proc.). Septynios 
pagrindinės sąlygos – išeminė širdies liga, 
unipoliariniai depresiniai sutrikimai, 
cerebrovaskuliarinės ligos, sutrikimai dėl 
alkoholio vartojimo, chroniškos plaučių 
ligos, plaučių vėžys ir sužeidimai per eismo 
nelaimes regione siekia 34 proc. DALY. 
Septyni didžiausi rizikos veiksniai –
tabakas, alkoholis, aukštas kraujospūdis, 
aukštas cholesterolio lygis, antsvoris, mažas
vaisių ir daržovių vartojimas ir fizinis 
pasyvumas sudaro 60 proc. DALY. Be to, 
užkrečiamosios ligos, tokios kaip 
ŽIV/AIDS, gripas, tuberkuliozė, maliarija 
ir antimikrobinis pasipriešinimas, taip pat 
tampa grėsme visos Europos žmonių 
sveikatai. Svarbus programos uždavinys 
būtų geriau atskleisti esmines ligų 
problemas Bendrijoje.

Or. it

Pagrindimas

Rengiant ES visuomenės sveikatos programą, turi būti atsižvelgta į PSO Europos sveikatos 
2005 m. ataskaitą DALY atžvilgiu, visų pirma į pagrindines sąlygas ir didžiausius rizikos 
veiksnius. 4 ir 5 lentelėse pateikti šie DALY dydžiai procentais: septynios pagrindinės sąlygos
– išeminė širdies liga – 10,5 proc., cerebrovaskuliarinės ligos – 7,2 proc., unipoliariniai 
depresiniai sutrikimai – 6,2 proc., sutrikimai dėl alkoholio vartojimo – 3,1 proc., sužeidimai 
per eismo nelaimes – 2,4 proc., chroniškos plaučių ligos – 2,3 proc. ir plaučių vėžys – 2 
proc.; septyni didžiausi rizikos veiksniai – aukštas kraujospūdis – 12,8 proc., tabakas – 12,3 
proc., alkoholis – 10,1 proc., aukštas cholesterolio lygis – 8,7 proc., antsvoris – 7,8 proc., 
mažas vaisių ir daržovių vartojimas – 4,4 proc. ir fizinis pasyvumas – 3,5 proc.
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Pakeitimą pateikė Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Pakeitimas 102
1e konstatuojamoji dalis (nauja) (žr. 8 pakeitimą)

(1e) Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos 
PSO Europos sveikatos 2005 m. ataskaitą 
Prisitaikymo prie invalidumo gyvenimo 
metais (DALY) atžvilgiu didžiausia ligų 
našta regione kyla dėl neužkrečiamųjų ligų 
(iš viso 77 proc. NCD), išorinių priežasčių –
sužeidimų ir apsinuodijimų (14 proc.) ir 
užkrečiamųjų ligų (9 proc.). Septynios 
pagrindinės sąlygos – išeminė širdies liga,
cerebrovaskuliarinės ligos, unipoliariniai 
depresiniai sutrikimai, sutrikimai dėl 
alkoholio vartojimo, sužeidimai per eismo 
nelaimes, chroniškos plaučių ligos ir
plaučių vėžys regione siekia 34 proc.
DALY. Septyni didžiausi rizikos veiksniai –
aukštas kraujospūdis, tabakas, alkoholis, 
aukštas cholesterolio lygis, antsvoris, mažas 
vaisių ir daržovių vartojimas ir fizinis 
pasyvumas sudaro 60 proc. DALY. Be to, 
užkrečiamosios ligos, tokios kaip 
ŽIV/AIDS, gripas, tuberkuliozė, maliarija 
ir antimikrobinis pasipriešinimas, taip pat 
tampa grėsme visos Europos žmonių 
sveikatai. Svarbus programos uždavinys 
būtų geriau atskleisti esmines ligų 
problemas Bendrijoje.

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas tiksliai atkartoja 8 pranešėjo pakeitimą, tačiau surikiuoja pagrindines sąlygas 
ir didžiausius rizikos veiksnius tokia tvarka, kuri atitiktų PSO Europos sveikatos 2005 m. 
ataskaitos DALY atžvilgiu tekstą ir 4 ir 5 lentelėse pateiktus duomenis. 4 ir 5 lentelėse pateikti 
šie DALY dydžiai procentais: septynios pagrindinės sąlygos – išeminė širdies liga – 10,5
proc., cerebrovaskuliarinės ligos – 7,2 proc., unipoliariniai depresiniai sutrikimai – 6,2
proc., sutrikimai dėl alkoholio vartojimo – 3,1 proc., sužeidimai per eismo nelaimes – 2,4
proc., chroniškos plaučių ligos – 2,3 proc. ir plaučių vėžys – 2 proc.; septyni didžiausi rizikos 
veiksniai – aukštas kraujospūdis – 12,8 proc., tabakas –12,3 proc., alkoholis – 10,1 proc., 
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aukštas cholesterolio lygis – 8,7 proc., antsvoris – 7,8 proc., mažas vaisių ir daržovių 
vartojimas – 4,4 proc. ir fizinis pasyvumas – 3,5 proc. 

Pakeitimą pateikė Riitta Myller, John Bowis

Pakeitimas 103
1e konstatuojamoji dalis (nauja)

(1e) PSO Europos regione paplitusios 
aštuonios pagrindinės mirties dėl 
neužkrečiamųjų ligų (NCD) priežastys –
širdies ir kraujagyslių liga, 
neuropsichiatriniai sutrikimai, vėžys, 
virškinimo ligos, kvėpavimo organų ligos, 
jutimo organų sutrikimai, skeleto raumenų 
ligos ir cukrinis diabetas. Be to, 
dabartiniais tyrimais, paremtais PSO ligų 
modeliu, nustatyta, kad mirtingumas nuo 
diabeto, atrodo, gali būti gerokai didesnis, 
nei apskaičiuota, remiantis mirties 
liudijimų duomenimis, kadangi sergantys 
diabetu asmenys dažnai miršta nuo širdies 
ir kraujagyslių ligos ir inkstų ligos. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su pranešėjo 8 pakeitimu (1e konstatuojamoji dalis (nauja)).

Pakeitimą pateikė John Bowis, Antonios Trakatellis

Pakeitimas 104
1f konstatuojamoji dalis (nauja)

(1f) Diabetas ir nutukimas – rimtos 
grėsmės Europos Sąjungos piliečiams, 
todėl Programoje turėtų būti atkreiptas 
dėmesys ir į šį svarbų klausimą ir, inter 
alia, numatyta rinkti ir analizuoti 
atitinkamus duomenis.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Linda McAvan, Antonios Trakatellis

Pakeitimas 105
1f konstatuojamoji dalis (nauja)

(1f) Mikrobų atsparumas antibiotikams ir 
intrahospitalinės infekcijos tampa grėsme 
Europos piliečių sveikatai. Didžiausią 
susirūpinimą kelia tai, kad nepakankamai 
mokslinių tyrimų skirta naujiems 
antibiotikams kurti, be to, netinkamai 
vartojami dabartiniai antibiotikai. Dėl to 
svarbu rinkti ir analizuoti atitinkamus 
duomenis.

Or. en

Pakeitimą pateikė Alojz Peterle

Pakeitimas 106
1f konstatuojamoji dalis (nauja)

(1f) Mažiausiai trečdalio susirgimų vėžiu 
atvejų galima išvengti. Reikia papildomai
pastangų, kad į visuomenės sveikatos 
sistemą veiksmingiau ir greičiau būtų 
įdiegtos žinios apie vėžio profilaktiką ir 
kontrolę. 

Or. en

Pagrindimas

PSO nuomone, vėžio susirgimų skaičius gali dramatiškai išaugti dėl Europos gyventojų 
senėjimo, be to, dėl nesaikingo tabako vartojimo, nesveikos mitybos, fizinio pasyvumo, tam 
tikrų infekcijų ir kancerogenų gali kilti vėžio epidemija.
Vėžys diagnozuojamas vienam iš 3 europiečių, nuo jo miršta 1 iš 4 europiečių. Tinkamiausia 
ilgalaikė vėžio kontrolės strategija – jo profilaktika.
Pavyzdžiui, Europos vėžio kodeksas galėtų tapti nauju veiksniu naujosioms valstybėms 
narėms, kuriose ypač žemas išgijimo nuo vėžio lygis. 
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Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 107
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Daugiausia dėmesio Programoje bus 
skirta vaikų ir jaunimo sveikatai gerinti ir 
priemonėms jų sveikai gyvensenai 
propaguoti. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad geriausia suaugusiųjų ligų profilaktika – tinkama gyvensena nuo 
ankstyvojo amžiaus, daugiausia dėmesio Programoje turėtų būti skirta jaunųjų kartų 
sveikatai gerinti. 

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 108
3 konstatuojamoji dalis

(3) Bendroje integruotoje programoje būtų 
palikti pagrindiniai veiksmų sveikatos ir 
vartotojų apsaugos srityse elementai ir 
ypatumai ir tai turėtų padidinti bendrų 
veiksmų naudą siekiant tikslų šiose srityse 
ir gerinant administravimo našumą. 
Sveikatos ir vartotojų apsaugos veiklos 
sujungimas į vieną programą padėtų 
pasiekti bendrų visuomenės apsaugos nuo 
rizikos ir pavojų tikslų, padidintų 
visuomenės sugebėjimą įgyti žinių ir 
suteiktų galimybę priimti sau naudingus 
sprendimus bei remtų sveikatos ir vartotojų 
tikslų įtraukimą į visas Bendrijos politikos 
ir veiklos sritis. Suderinus administracines 
struktūras ir sistemas, būtų galima 
efektyviau įgyvendinti programą ir geriau 
pasinaudoti turimais Bendrijos ištekliais 
sveikatos ir vartotojų apsaugai.  

(3) Programa turėtų padėti įgyvendinti 
tikslus dėl piliečių apsaugos nuo sveikatos 
rizikos ir pavojų, pagerinti jų galimybes 
susipažinti su susijusia informacija ir taip 
suteikti jiems galimybę priimti sau 
naudingus geriausius sprendimus. 

Or. de
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Pagrindimas

Šiuo atveju taip pat žodžiais svarbu išreikšti, kad programos uždavinių įgyvendinimas 
privalomas. 

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 109
3 konstatuojamoji dalis

(3) Bendroje integruotoje programoje būtų 
palikti pagrindiniai veiksmų sveikatos ir 
vartotojų apsaugos srityse elementai ir 
ypatumai ir tai turėtų padidinti bendrų 
veiksmų naudą siekiant tikslų šiose srityse 
ir gerinant administravimo našumą. 
Sveikatos ir vartotojų apsaugos veiklos 
sujungimas į vieną programą padėtų 
pasiekti bendrų visuomenės apsaugos nuo 
rizikos ir pavojų tikslų, padidintų 
visuomenės sugebėjimą įgyti žinių ir 
suteiktų galimybę priimti sau naudingus 
sprendimus bei remtų sveikatos ir vartotojų 
tikslų įtraukimą į visas Bendrijos politikos 
ir veiklos sritis. Suderinus administracines 
struktūras ir sistemas, būtų galima 
efektyviau įgyvendinti programą ir geriau 
pasinaudoti turimais Bendrijos ištekliais 
sveikatos ir vartotojų apsaugai.

(3) Programa turėtų padėti įgyvendinti 
tikslus dėl piliečių apsaugos nuo sveikatos 
rizikos ir pavojų ir padėti jiems pagerinti jų 
fizinę ir psichikos sveikatą, pagerinti jų 
galimybes sužinoti informaciją apie rizikas 
ir pavojų ir taip suteikti jiems galimybę
priimti sau naudingus geriausius 
sprendimus. 

Or. sv

Pagrindimas

Remiantis dabartinės medicinos pažanga gali būti daug labiau panaudotos galimybės 
sumažinti pavojus visuomenės sveikatai. Dėl to svarbu į viską žvelgti optimistiškai. Vis dėlto
šių galimybių naudojimas labai susijęs su asmens rūpinimusi savo paties sveikata, todėl 
asmens pastangų svarbą geriems rezultatams pasiekti reikia akcentuoti jau teksto pradžioje. 
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Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 110
3 konstatuojamoji dalis

(3) Bendroje integruotoje programoje būtų 
palikti pagrindiniai veiksmų sveikatos ir 
vartotojų apsaugos srityse elementai ir 
ypatumai ir tai turėtų padidinti bendrų 
veiksmų naudą siekiant tikslų šiose srityse 
ir gerinant administravimo našumą. 
Sveikatos ir vartotojų apsaugos veiklos 
sujungimas į vieną programą padėtų 
pasiekti bendrų visuomenės apsaugos nuo 
rizikos ir pavojų tikslų, padidintų 
visuomenės sugebėjimą įgyti žinių ir 
suteiktų galimybę priimti sau naudingus 
sprendimus bei remtų sveikatos ir vartotojų 
tikslų įtraukimą į visas Bendrijos politikos ir 
veiklos sritis. Suderinus administracines 
struktūras ir sistemas, būtų galima 
efektyviau įgyvendinti programą ir geriau 
pasinaudoti turimais Bendrijos ištekliais 
sveikatos ir vartotojų apsaugai.

(3) Sveikatos programa turėtų padėti 
įgyvendinti tikslus dėl piliečių apsaugos nuo 
sveikatos rizikos ir pavojų, įskaitant tuos, 
kurių asmenys negali kontroliuoti, 
pavyzdžiui, nuo priklausomybės nuo 
receptu skiriamų vaistų, padidinti 
visuomenės sugebėjimą įgyti žinių ir suteikti 
galimybę priimti sau naudingus sprendimus 
bei remti sveikatos tikslų įtraukimą į visas 
Bendrijos politikos ir veiklos sritis.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie Bendrijos veiksmai reikalingi padėti valstybėms narėms kovoti su tam tikra rizika ir 
pavojais. Iki šiol valstybės narės nesugebėjo veiksmingai išspręsti žalos sveikatai problemų, 
susijusių su priklausomybe nuo receptu skiriamų vaistų. Jos padariniai asmenims panašūs į 
priklauomybės nuo heroino ir alkoholio padarinius. 

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 111
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Sveikatos programa gali padėti 
panaikinti vyrų ir moterų nelygybę, kuriai 
įtakos turi ne vien biologiniai skirtumai, bet 
visų pirma etiniai ir moraliniai principai, 
socialinė aplinka, galimybė gauti 
išsilavinimą, žinios ir informacija, 
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socialiniai ir ekonominiai skirtumai bei 
biurokratinės kliūtys, susijusios su 
galimybe pasinaudoti sveikatos priežiūra. 

Or. nl

Pagrindimas

Per praėjusius 20 metų vis labiau įsisąmoninta, kad vyrams ir moterims medicinos paslaugos 
ir sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nevienodai. Akivaizdu, kad gydymo ir priežiūros 
metu pasireiškia lyčių diskriminacija. Šiuo metu bendrai pripažinta ir suvokta, kad lytis – toks 
pat svarbus skiriamasis sveikatos veiksnys, kaip ir socialinė, ekonominė ir etninė kilmė. 
Užtikrinus, kad sveikatos programoje būtų skirtas dėmesys lyčių diskriminacijai, ateityje bus 
galima žymiai geriau atsižvelgti į moterų poreikius, susijusius su medicinos paslaugomis ir 
sveikatos priežiūros paslaugomis. 

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 112
3b konstatuojamoji dalis (nauja)

(3b) Sveiko gyvenimo metų (HLY)
didinimas užkertant kelią ligoms yra
svarbus ES piliečių gerovei ir padeda įveikti
Lisabonos proceso iššūkius dėl viešųjų 
finansų, kurie yra slegiami augančių 
sveikatos priežiūros ir socialinės saugos 
išlaidų. 

Or. en

Pagrindimas

3b konstatuojamosios dalies (nauja) kalba turi būti iš dalies pakeista, kadangi ji ypač 
neigiamai apibūdina negalias, kurias, atrodytų, reikia gydyti. Žmonės su negalia aiškiai 
įrodė, kad dėl negalios žmonės netampa nei ligoniais, nei bejėgiais. Dėl šios priežasties nėra 
tinkama, kad pranešimo projekto kalba taip apibūdintų negalią. 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pakeitimas 113
3d konstatuojamoji dalis (nauja)
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(3d) Programa turėtų padėti atskleisti
nevienodumus sveikatos srityje ir skatinti 
keistis geriausia praktika jiems šalinti. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeičia 15 pakeitimą. Programa, inter alia, turėtų padėti sumažinti nevienodumus sveikatos 
srityje. 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pakeitimas 114
3e konstatuojamoji dalis (nauja)

(3e) Labai svarbu nuolat rinkti, apdoroti ir 
analizuoti duomenis Bendrijos lygiu 
siekiant veiksmingai stebėti visuomenės 
sveikatą Europos Sąjungoje. Tai sudarytų 
galimybę Komisijai ir valstybėms narėms 
gerinti visuomenės informavimą bei 
formuluoti tinkamas strategijas, politikos 
kryptis ir veiklas siekiant aukšto žmonių 
sveikatos apsaugos lygio. Veiklos ir 
paramos priemonėmis turėtų būti siekiama 
informacijos ir duomenų visuomenės 
sveikatos plėtrai keitimosi sistemų bei 
tinklų suderinamumo ir bendro veikimo. 
Lytis, amžius ir etninė kilmė – svarbūs 
sveikatos veiksniai. Dėl to turėtų būti 
atitinkamai analizuojami visi susiję 
duomenys.

Or. en

Pagrindimas

Pakeičia 16 pakeitimą. Be nuolatinio duomenų rinkimo, apdorojimo ir analizės Bendrijos 
lygiu neįmanoma tinkamai atlikti ilgalaikių sveikatos stebėjimų. Dėl to svarbu Bendrijos 
mastu rinkti patikimą, suderinamą, palyginamą ir keistis tinkamą informaciją. Taip pat 
svarbu, kad sveikatos sektoriuje būtų įdiegtos suderinamos ir tarptautiniu mastu veikiančios 
sistemos ir tinklai. 
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Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 115
3g konstatuojamoji dalis (nauja)

(3g) Keitimasis geriausia praktika gali 
padėti panaudoti sveikatos išteklius ir 
pagerinti piliečių aptarnavimą. Taigi dėl to 
ypač svarbu parengti gaires ir rodiklius ir 
organizuoti keitimąsi geriausia praktika. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pakeitimas 116
3h konstatuojamoji dalis (nauja)

(3h) Siekiant užkirsti kelią tolesniam 
sveikatos blogėjimui, svarbu skatinti 
geriausią praktiką ir šiuolaikišką ligų ir 
sužalojimų gydymą. Be to, sukurti 
informacijos centrus, skirtus atitinkamoms 
pagrindinėms pavojingoms sąlygoms. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeičia 19 pakeitimą. Paaiškinti nebūtina.

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 117
3h konstatuojamoji dalis (nauja)

(3h) Siekiant užkirsti kelią tolesniam 
sveikatos blogėjimui, svarbu skatinti 
geriausią praktiką ir pagrįstas alternatyvas, 
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kurios gali būti pageidautinos dėl 
socialinių, religinių arba kitų ypatingų 
priežasčių, ir šiuolaikišką ligų ir sužalojimų 
gydymą.

Or. sv

Pagrindimas

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad medicininis gydymas šiuo metu yra pasiekęs tokį lygį, jog 
asmuo, atsižvelgdamas į socialines, religines arba kitas ypatingas priežastis, gali pasirinkti 
vienodai gerą gydymo būdą. Pavyzdžiui, mirštantysis nuo vėžio gali pageidauti būti su 
artimaisiais, o ne dirbtinai pratęsti savo gyvenimą; kitas asmuo dėl religinių sumetimų, 
pavyzdžiui, gali atsisakyti kraujo perpylimo arba tiesiog labiau pasitikėti senuoju gydymo 
metodu ir nenorėti išbandyti naujesnio. Ypač svarbu, kad į šiuos pageidavimus būtų 
atsižvelgta, kadangi paciento valia ir pasiryžimas visuomet yra svarbiausi gydymo strategijos 
sėkmės veiksniai. 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pakeitimas 118
3j konstatuojamoji dalis (nauja)

(3j) Programa taip pat turėtų prisidėti 
renkant duomenis ir skatinant politikos 
kryptis, susijusias su pacientų ir su
sveikatos specialistų judėjimu. Remiantis 
su kitomis ES politikos sritimis susijusiomis 
bendromis Europos inciatyvomis, tai 
palengvintų tolesnę Europos 
„elektroninės“ sveikatos erdvės, ir ypač 
Europos sveikatos draudimo kortelės, 
kūrimą.

Or. en

Pagrindimas

Už sveikatos priežiūros paslaugas visų pirma atsakingos valstybės narės, tačiau 
bendradarbiavimas ES lygiu gali būti naudingas pacientams ir sveikatos priežiūros 
sistemoms, sprendžiančioms bendras užduotis, pavyzdžiui, medicinos pažangos, senėjimo, 
pacientų ir specialistų mobilumo. Komisija lengvina bendradarbiavimą rengdama Aukšto 
lygio grupės sveikatos priežiūros paslaugų ir medicinos priežiūros klausimais susirinkimus ir 
taikydama atvirąjį koordinavimo metodą. Veiksmingam bendradarbiavimui reikalingi 
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ištekliai, pavyzdžiui, tinklams steigti ir eksploatuoti bei analizėms atlikti. Tai palengvintų ir 
tolesnę Europos „elektroninės“ sveikatos erdvės, ir ypač „elektroninės“ sveikatos kortelės, 
kūrimą. 

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 119
3j konstatuojamoji dalis (nauja)

(3j) Programa taip pat turėtų prisidėti 
renkant duomenis, susijusius su pacientų ir 
sveikatos specialistų judėjimu. Tai 
palengvintų tolesnę Europos 
„elektroninės“ sveikatos erdvės, ir ypač 
„elektroninės“ sveikatos kortelės, kūrimą, 
tuo pat metu apibrėžiant griežtus su 
sveikata susijusių tinklalapių kokybės 
kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Internetas gali būti ypač vertingas kaip papildomos informacijos apie sveikatą ir jos 
priežiūros paslaugas platforma. Vis dėlto programoje turėtų būti numatytos reikalingos 
priemonės, apibrėžiančios su sveikata susijusių tinklalapių kokybės kriterijus, kad būtų 
užtikrinta, jog Europos „elektroninės“ sveikatos erdvė teiks patikimą ir saugią informaciją 
apie sveikatą ir jos priežiūros paslaugas.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 120
3j konstatuojamoji dalis (nauja)

(3j) Telemedicinos programų propagavimas 
gali sudaryti sąlygas pacientų mobilumui ir 
medicininiam gydymui namuose, kartu 
susilpnindamas pirminio gydymo įtampą ir 
sumažindamas sunkumus, susijusius su 
liga arba sužeidimu. 

Or. el
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Pagrindimas

Telemedicinos programos skatina pacientų mobilumą, palengvina jų galimybes greitai gauti 
tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas ir kartu padeda sumažinti ligos ir sužeidimo 
padarinius bei racionalizuotai naudoti sveikatos priežiūros sektoriaus išlaidas. 

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 121
3n konstatuojamoji dalis (nauja)

(3n) Programoje ypatingas dėmesys turėtų 
būti skirtas su lytimi susijusioms ligoms 
(pavyzdžiui, krūties ir prostatos vėžys, 
osteoporozė ir t. t.). 

Or. en

Pagrindimas

Daugelis ypač paplitusių ligų yra susijusios su lytimi, dėl to jos turi būti apibrėžtos atskirai.

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 122
4 konstatuojamoji dalis

(4) Sveikatos ir vartotojų apsaugos politika 
siekiama bendrų tikslų, susijusių su apsauga 
nuo pavojų, visuomenės sprendimų 
priėmimo gerinimu ir sveikatos ir vartotojų 
apsaugos interesų integravimu į visas 
Bendrijos politikos kryptis; jose taip pat 
naudojamos bendros priemonės – ryšiai, 
pilietinės visuomenės pajėgumų gerinimas 
sveikatos ir vartotojų apsaugos klausimais ir 
tarptautinio bendradarbiavimo tose srityse 
skatinimas. Mitybos ir nutukimo problemos, 
tabakas ir kiti su vartojimu ir sveikata susiję 
klausimai yra bendri tiek sveikatai, tiek ir 
vartotojų apsaugai. Jei šiems bendriems 
tikslams ir šioms priemonėms būtų taikomas 
bendras metodas, sveikatai ir vartotojų 

(4) Sveikatos ir vartotojų apsaugos politika 
siekiama bendrų tikslų, susijusių su apsauga 
nuo pavojų, visuomenės sprendimų 
priėmimo gerinimu ir sveikatos ir vartotojų 
apsaugos interesų integravimu į visas 
Bendrijos politikos kryptis; jose taip pat 
naudojamos bendros priemonės – ryšiai, 
pilietinės visuomenės pajėgumų gerinimas 
sveikatos ir vartotojų apsaugos klausimais ir 
tarptautinio bendradarbiavimo tose srityse 
skatinimas. Fizinio pasyvumo, mitybos ir 
nutukimo problemos, tabakas, alkoholis ir 
kiti su vartojimu ir sveikata susiję klausimai 
yra bendri tiek sveikatai, tiek ir vartotojų 
apsaugai. Jei šiems bendriems tikslams ir 
šioms priemonėms būtų taikomas bendras 
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apsaugai bendri veiksmai būtų atliekami 
veiksmingiau ir efektyviau. Sveikatos ir 
vartotojų apsauga siekiama ir individualių 
tikslų, kurie turėtų būti įgyvendinami 
atskirais šioms dviems sritims veiksmais ir 
atskiromis priemonėmis. 

metodas, sveikatai ir vartotojų apsaugai 
bendri veiksmai būtų atliekami veiksmingiau 
ir efektyviau. Sveikatos ir vartotojų apsauga 
siekiama ir individualių tikslų, kurie turėtų 
būti įgyvendinami atskirais šioms dviem 
sritims veiksmais ir atskiromis priemonėmis. 

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinti nebūtina, nes fizinis pasyvumas ir alkoholis neigiamai veikia sveikatą. 

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 123
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) Naujosios valstybės narės patiria
didelių sveikatos srities problemų ir turi 
mažiau ekonominių priemonių joms 
spręsti. Nepakankamos investicijos į 
sveikatos sritį – didžiausia jų vystymosi, 
kartu – ir visos Sąjungos ekonominio 
augimo kliūtis.

Or. en

Pagrindimas

Naujosios valstybės narės patiria net didesnių sveikatos srities problemų nei likusi Sąjungos 
dalis, dėl to, siekiant paskatinti jų vystymąsi, reikia didesnių investicijų į sveikatos sritį ir jos 
infrastruktūrą. 

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 124
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5a) Būtina padidinti ES investicijas į 
sveikatos sritį ir su sveikata susijusius 
projektus. Atsižvelgdamos į tai, valstybės
narės turėtų laikyti sveikatos srities 
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reformas savo nacionalinių programų 
prioritetu. Reikalingas didesnis supratimas 
apie ES sveikatos srities finansavimo 
galimybes. Turi būti skatinamas valstybių 
narių pasikeitimas patirtimi apie sveikatos 
srities finansavimą iš struktūrinių fondų. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant finansuoti sveikatos sritį iš struktūrinių fondų, būtina, kad ji taptų valstybių narių 
nacionalinių programų prioritetu. Turi būti didinamas gyventojų informuotumas, nes jie turi 
nedaug žinių apie šią galimybę. 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pakeitimas 125
6 konstatuojamoji dalis

(6) Siekiant bendros visai Europai naudos, 
reikia, kad visuomenės sveikatos, saugos ir 
ekonominiai interesai bei vartotojų 
interesai kuriant produktų ir paslaugų 
standartus būtų atstovaujami Bendrijos 
lygmeniu. Pagrindiniai programos tikslai 
taip pat gali būti susiję su tuo, ar egzistuoja 
specializuoti tinklai, kuriems sukurti ir 
funkcionuoti taip pat reikalingos Bendrijos 
lėšos. Atsižvelgiant į konkretų susijusių 
organizacijų pobūdį ir išskirtinio 
naudingumo atvejais Bendrijos parama tokių 
organizacijų funkcionavimui atnaujinama 
netaikant laipsniško Bendrijos paramos 
mažinimo principo. 

(6) Nevyriausybinės organizacijos ir 
specializuoti tinklai atlieka svarbų 
vaidmenį skatindami visuomenės sveikatą 
ir atstovaudami piliečių interesams 
Bendrijos sveikatos politikoje. Jiems sukurti 
ir funkcionuoti taip pat reikalingos Bendrijos 
lėšos. Šiame sprendime turėtų būti nustatyti 
tinkamumo kriterijai ir nuostatos dėl 
nevyriausybinių organizacijų ir 
specializuotų tinklų finansinio skaidrumo, 
suteikiančio teisę gauti Bendrijos pagalbą 
pagal šį sprendimą. Atsižvelgiant į konkretų 
susijusių organizacijų pobūdį ir išskirtinio 
naudingumo atvejais Bendrijos parama tokių 
organizacijų funkcionavimui atnaujinama 
netaikant laipsniško Bendrijos paramos 
mažinimo principo.

Or. en

Pagrindimas

Nevyriausybinės organizacijos atlieka svarbų vaidmenį skatindamos sveikatą ir todėl turėtų 
dalyvauti įgyvendinant šią programą. 
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Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 126
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Remiantis Sutarties 2 straipsnio 
nuostata, kad Europos bendrijoje taikomas 
vyrų ir moterų lygybės principas, ir 3 
straipsnio 2 dalyje apibrėžtu Bendrijos 
tikslu pašalinti nelygybę ir skatinti vyrų ir 
moterų lygybę visose Bendrijos veiklos 
srityse, įskaitant galimybę pasinaudoti 
aukšto lygio sveikatos apsaugos sistema, 
visi Bendrijos sveikatos srities programos 
tikslai ir veiksmai skatins geresnį vyro ir 
moters sveikatos priežiūros poreikių 
suvokimą ir pripažinimą.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Sutarties nuostatomis [2 straipsnis ir 3 straipsnio 2 dalis] ir atsižvelgiant į 
Bendrijos įsipareigojimus dėl lyčių klausimų sprendimo, lyties sąvoka turi būti aiškiai 
paminėta programoje, kurios tikslas – prisidėti prie aukšto lygio sveikatos apsaugos. Dėl to 
pasiūlytoji konstatuojamoji dalis turėtų būti įdiegta tokiu pat mastu, kaip EB sutarties 
subsidiarumo ir proporcingumo principai. 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pakeitimas 127
2 straipsnis

1. Programa papildo ir remia valstybių 
narių politikas, o taip pat prisideda prie 
piliečių sveikatos, saugumo ir ekonominių 
interesų.

Programa papildo, remia Bendrijos ir 
valstybių narių politikas ir didina jų vertę, 
taip pat prisideda prie žmogaus sveikatos ir 
saugumo, žmogaus nesveikatos, ligų ir 
sužalojimų prevencijos bei visuomenės 
sveikatos gerinimo, apsaugos ir 
skatinimo.

2. 1 dalyje nurodyto tikslo siekiama 
vykdant bendrus ir specifinius uždavinius 
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sveikatos ir vartotojų apsaugos srityse.

a) Šio sprendimo I priede nurodytais 
veiksmais ir priemonėmis siekiama šių 
bendrų sveikatos ir vartotojų apsaugos 
uždavinių:
– apsaugoti piliečius nuo tokių rizikų ir 
pavojų, kurių individualiai valdyti 
neįmanoma;
– pagerinti piliečių sugebėjimą priimti 
geresnius sprendimus dėl sveikatos ir 
vartotojų interesų;
– įtraukti sveikatos ir vartotojų politikos 
tikslus. 
b) Šio sprendimo II priede nurodytais 
veiksmais ir priemonėmis siekiama šių 
specifinių sveikatos uždavinių: 

Šio sprendimo priede nurodytais veiksmais 
ir priemonėmis siekiama šių uždavinių:

– apsaugoti piliečius nuo sveikatos pavojų; - apsaugoti piliečius nuo sveikatos pavojų; 

- skatinti sveikesnio gyvenimo būdo 
mokančias politikas; 

- skatinti sveikesnio gyvenimo būdo 
mokančias politikas;

– prisidėti prie dažniausiai pasitaikančių 
ligų mažinimo; 

– prisidėti prie sergamumo ir mirtingumo, 
dažniausiai pasitaikančių ligų ir 
sužalojimų mažinimo;

– ir gerinti sveikatos sistemų efektyvumą. - gerinti sveikatos sistemų efektyvumą; ir

- gerinti visuomenės sveikatos plėtrai 
skirtą informaciją ir žinias ir prisidėti 
įtraukiant sveikatos tikslus.

c) Šio sprendimo II priede nurodytais 
veiksmais ir priemonėmis siekiama šių 
specifinių vartotojų apsaugos uždavinių: 
– geresnio vartotojų ir rinkų supratimo; 
– geresnių vartotojų apsaugos įstatymų;
– geresnio teisės aktų įgyvendinimo, 
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stebėsenos ir žalos atlyginimo;
– siekti, kad vartotojai turėtų daugiau 
informacijos, būtų labiau apsišvietę ir 
atsakingesni.

Or. en

Pagrindimas

Pakeičia 35 pakeitimą. Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama 
atskirti programas. Taigi būtina pakeisti programos tikslus ir uždavinius atsižvelgiant į EB 
sutarties 152 straipsnį. Veiksmai, atitinkantys uždavinius, pateikiami priede. Jie yra būtini 
tam, kad būtų galima tinkamai išaiškinti programos siekius ir tikslus. Be to, tai svarbu 
siekiant mažinti sergamumą ir mirtingumą nuo pagrindinių ligų ir sužalojimų. 

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 128
2 straipsnis

1. Programa papildo ir remia valstybių 
narių politikas, o taip pat prisideda prie 
piliečių sveikatos, saugumo ir ekonominių 
interesų. 

Programa papildo ir remia valstybių narių 
politikas, taip pat prisideda prie žmogaus 
sveikatos ir saugumo, žmogaus nesveikatos, 
ligų ir sužalojimų prevencijos bei 
visuomenės sveikatos gerinimo, apsaugos ir 
skatinimo. 

2. 1 dalyje nurodyto tikslo siekiama vykdant 
bendrus ir specifinius uždavinius sveikatos 
ir vartotojų apsaugos srityse. 

a) Šio sprendimo I priede nurodytais 
veiksmais ir priemonėmis siekiama šių 
bendrų sveikatos ir vartotojų apsaugos 
uždavinių: 
– apsaugoti piliečius nuo tokių rizikų ir 
pavojų, kurių individualiai valdyti 
neįmanoma; 
– pagerinti piliečių sugebėjimą priimti 
geresnius sprendimus dėl sveikatos ir 
vartotojų interesų; 
– įtraukti sveikatos ir vartotojų politikos 
tikslus. 
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b) Šio sprendimo II priede nurodytais 
veiksmais ir priemonėmis siekiama šių 
specifinių sveikatos uždavinių: 

Šio sprendimo priede nurodytais veiksmais 
ir priemonėmis siekiama šių sveikatos 
uždavinių:

– apsaugoti piliečius nuo sveikatos pavojų; – apsaugoti piliečius nuo sveikatos pavojų;

- skatinant pacientų mobilumą ir didinant 
įvairių šalių sveikatos priežiūros sistemų 
skaidrumą sudaryti geresnes sąlygas 
žmonėms;

- skatinti sveikesnio gyvenimo būdo 
mokančias politikas; 

- skatinti sveikesnio gyvenimo būdo 
mokančias politikas;

– prisidėti prie dažniausiai pasitaikančių 
ligų mažinimo;

– prisidėti prie dažniausiai pasitaikančių ligų 
mažinimo;

- gerinti sveikatos sistemų efektyvumą. - gerinti sveikatos sistemų efektyvumą. 
c) Šio sprendimo II priede nurodytais 
veiksmais ir priemonėmis siekiama šių 
specifinių vartotojų apsaugos uždavinių: 
– geresnio vartotojų ir rinkų supratimo; 
– geresnių vartotojų apsaugos įstatymų; 
– geresnio teisės aktų įgyvendinimo, 
stebėsenos ir žalos atlyginimo; 
– siekti, kad vartotojai turėtų daugiau 
informacijos, būtų labiau apsišvietę ir 
atsakingesni.

– siekiant pagerinti visuomenės sveikatą ir 
skatinti sveikatos srities uždavinių įtraukimą 
į Bendrijos politikos kryptis, geriau 
informuoti žmones ir didinti jų 
sąmoningumą.

Or. sv

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, remiantis Pirmininkų sueigos sprendimu, siekiama atskirti programas. Taigi 
būtina pakeisti programos tikslus ir uždavinius atsižvelgiant į EB sutarties 152 straipsnį. 
Veiksmai, atitinkantys uždavinius, pateikiami priede. Jie yra būtini tam, kad būtų galima 
tinkamai išaiškinti programos siekius ir tikslus. Be to, tai svarbu siekiant mažinti sergamumą
ir mirtingumą nuo pagrindinių ligų ir sužalojimų.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 129
2 straipsnio 1 dalis
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1. Programa papildo ir remia valstybių 
narių politikas, o taip pat prisideda prie 
piliečių sveikatos, saugumo ir ekonominių 
interesų. 

Programa papildo, remia valstybių narių 
politikas ir didina jų vertę, taip pat prisideda 
prie žmogaus sveikatos ir saugumo, 
apsaugos ir skatinimo.

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 130
2 straipsnio 1 dalis

1. Programa papildo ir remia valstybių narių 
politikas, o taip pat prisideda prie piliečių 
sveikatos, saugumo ir ekonominių interesų. 

1. Programa papildo ir remia valstybių narių 
socialinės politikos kryptis, o taip pat 
prisideda prie piliečių sveikatos, saugumo ir 
ekonominių interesų. 

Or. pl

Pagrindimas

Pasiūlytas tekstas yra pernelyg bendro pobūdžio, be to, programos tiksluose turėtų būti 
apibrėžta, kurios valstybių narių politikos kryptys turimos galvoje. 

Pakeitimą pateikė Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Pakeitimas 131
2 straipsnio 1 dalies a punkto 1 įtrauka

- apsaugoti piliečius nuo tokių rizikų ir 
pavojų, kurių individualiai valdyti 
neįmanoma; 

- apsaugoti piliečius nuo tokių rizikų ir 
pavojų, kurių individualiai valdyti 
neįmanoma, atkreipiant ypatingą dėmesį į
retas ir ypač retas ligas, su kuriomis galima 
kovoti veiksmingiau, jei patirtis ir tinkama 
praktika bus kaupiama Europos mastu; 

Or. it

Pagrindimas

Daugiau nei 7 proc. Europos gyventojų serga retomis ir ypač retomis ligomis. Daugeliu 
atvejų šiems ligoniams tenka patirti ne tik didelių išlaidų, bet ir daugybę sunkumų, susijusių 
su žinių apie gydymą ir tinkamų medicinos paslaugų stoka. Atsižvelgiant į tai, kad kaupti 
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patirtį ir tinkamą praktiką Europos mastu būtų veiksmingesnė priemonė, nei tai daryti vienos 
valstybės ribose, kovos su šiomis ligomis priemonės turėtų būti ir 2007 – 2013 m. Europos 
sveikatos programos prioritetas. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 132
2 straipsnio 2 dalies a punkto 3 įtrauka

- įtraukti sveikatos ir vartotojų politikos 
tikslus. 

- įtraukti socialinės politikos tikslus, 
įskaitant sveikatos ir vartotojų politikos 
tikslus. 

Or. pl

Pagrindimas

Pasiūlytas tekstas pernelyg bendro pobūdžio, be to, programos tiksluose turėtų būti apibrėžta, 
kurios valstybių narių politikos kryptys turimos galvoje.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 133
2 straipsnio 2 dalies a punkto 3a įtrauka (nauja)

- sprendžiant sveikatos srities 
klausimus, padidinti skirtingų 
gyventojų grupių lygybę

Or. sv

Pagrindimas

Šiuo metu sveikatos srityje vyrauja didelė nelygybė, todėl lygybės didinimas turėtų tapti ES 
visuomenės sveikatos programos priemonių pagrindu.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 134
2 straipsnio 2 dalies a punkto 3b įtrauka (nauja)
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- didinti supratimą apie įvairių 
visuomenės grupių poreikius dėl 
gydymo; 

Or. sv

Pagrindimas

Svarbu, kad kiekvienas turėtų galimybę jam tinkamu būdu pasinaudoti sveikatos priežiūros ir 
gydymo sistema. 

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 135
2 straipsnio 2 dalies a punkto 3a įtrauka (nauja)

- sumažinti vyrų ir moterų nelygybę 
visuomenės sveikatos srityje.

Or. nl

Pagrindimas

Sveikatos programoje, inter alia, turi būti apibrėžtos priemonės, skirtos sumažinti vyrų ir 
moterų nelygybę, susijusią su sveikatos priežiūra. 

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 136
2 straipsnio 2 dalies a punkto 3b įtrauka (nauja)

- kovoti su išankstiniu nusistatymu gydymo 
sistemoje, moksliniuose tyrimuose ir 
vyriausybės politikoje, susijusiu su gydomų 
pacientų lytimi ir amžiumi.

Or. nl

Pagrindimas

Vienas iš programos bendrų uždavinių turėtų būti skirtas sumažinti vyrų ir moterų nelygybę, 
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susijusią su sveikatos priežiūra.

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 137
2 straipsnio 2 dalies b punktas 

b) Šio sprendimo II priede nurodytais 
veiksmais ir priemonėmis siekiama šių 
specifinių sveikatos uždavinių:  

b) Šio sprendimo priede nurodytais 
veiksmais ir priemonėmis siekiama šių 
specifinių sveikatos uždavinių:

– apsaugoti piliečius nuo sveikatos pavojų; 
– skatinti sveikesnio gyvenimo būdo 
mokančias politikas; 
– prisidėti prie dažniausiai pasitaikančių ligų 
mažinimo; 
– ir gerinti sveikatos sistemų efektyvumą. 

– apsaugoti piliečius nuo sveikatos pavojų; 
– skatinti sveikesnio gyvenimo būdo 
mokančias politikas; 
– prisidėti prie dažniausiai pasitaikančių ligų 
mažinimo; 
– gerinti sveikatos sistemų efektyvumą;
- gerinti pacientų saugumą ir 
- gerinti medicininės informacijos 
prieinamumą pacientams. 

Or. en

Pagrindimas

Pacientų saugumas ir pagerintas medicininės informacijos prieinamumas pacientams taip pat 
turėtų tapti specifiniais sveikatos uždaviniais. 

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 138
2 straipsnio 2 dalies b punktas

b) Šio sprendimo II priede nurodytais 
veiksmais ir priemonėmis siekiama šių 
specifinių sveikatos uždavinių:  

Šio sprendimo priede nurodytais veiksmais 
ir priemonėmis siekiama šių uždavinių:  

– apsaugoti piliečius nuo sveikatos pavojų; – apsaugoti piliečius nuo sveikatos pavojų, 
ypač nuo tarvalstybinių sveikatos pavojų; 

- skatinti sveikesnio gyvenimo būdo 
mokančias politikas;  

– skatinti sveikesnio gyvenimo būdo 
mokančias politikas;  

– prisidėti prie dažniausiai pasitaikančių 
ligų mažinimo; 

– prisidėti prie dažniausiai pasitaikančių 
ligų mažinimo; 
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– gerinti sveikatos sistemų efektyvumą. – gerinti sveikatos sistemų efektyvumą. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 139
2 straipsnio 2 dalies b punkto 4 įtrauka

- gerinti sveikatos sistemų efektyvumą. - gerinti gydymo sistemų efektyvumą. 

Or. pl

Pagrindimas

Pagrindinis sveikatos paslaugų sistemos uždavinys – sveikatos priežiūra, todėl visos sistemos 
turėtų sutelkti dėmesį į klausimus, susijusius su paciento sveikatos priežiūra, o ne su sveikatos 
reguliavimo arba ekonominiais aspektais. Žmogaus sveikata yra neįkainojama. 

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 140
2 straipsnio 2 dalies b punkto 3a įtrauka (nauja)

- parama, susijusi su nepagydomų ligų 
gydymu, t. y. su pagalbos medicina,

Or. de

Pagrindimas

Parama pagalbos medicinai turėtų būti būtinai įtraukta į programą, kadangi šioje srityje 
reikia išsamių mokslinių tyrimų. 

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 141
2 straipsnio 2a dalis (nauja)
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2a. Be to, Programa prisideda prie: 
a) aukšto žmogaus sveikatos apsaugos lygio 
apibrėžiant ir įgyvendinant visas Bendrijos 
politikos kryptis ir priemones užtikrinimo 
remdama vientisą požiūrį į sveikatą; 
b) visų nevienodumų sveikatos srityje 
pašalinimo, kad visi ES piliečiai, 
nepriklausomai nuo lyties, rasės, amžiaus, 
išsilavinimo arba gyvenamosios vietos, 
turėtų vienodas galimybes pasinaudoti to 
paties lygio sveikatos priežiūros sistema;
c) bendradarbiavimo tarp valstybių narių 
srityse, numatytose Sutarties 152 
straipsnyje, skatinimo. 

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti pašalinti visi nevienodumai, o ne tik nevienodumai tarp valstybių narių.

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Pakeitimas 142
2 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Be to, Programa prisideda prie: 
a) aukšto žmogaus sveikatos apsaugos lygio 
apibrėžiant ir įgyvendinant visas Bendrijos 
politikos kryptis ir priemones užtikrinimo 
remdama vientisą požiūrį į sveikatą;
b) nevienodumų sveikatos srityje 
sprendimo, skiriant ypatingą dėmesį 
naujosioms valstybėms narėms;
c) bendradarbiavimo tarp valstybių narių 
srityse, numatytose Sutarties 152 
straipsnyje, skatinimo.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindiniu programos tikslu taps sukūrimas integruotos ir tarpdalykinės strategijos, kuri 
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užtikrintų, kad sveikatos apsaugos ir skatinimo uždaviniai bei klausimai dėl kovos su nelygybe 
būtų įtraukti į visas Bendrijos politikos kryptis ir programas. Valstybių narių 
bendradarbiavimo skatinimas – svarbi prielaida uždaviniams sveikatos sektoriuje spręsti.
Naujosios valstybės narės susiduria su ypatingais iššūkiais sveikatos sektoriuje. Tai turėtų 
būti pripažinta naujojoje Programoje.

Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 143
2 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Be to, Programa prisideda prie: 
a) aukšto žmogaus sveikatos apsaugos lygio 
apibrėžiant ir įgyvendinant visas Bendrijos 
politikos kryptis ir priemones užtikrinimo 
remdama vientisą požiūrį į sveikatą;
b) pašalinimo didėjančių sveikatos srities 
nevienodumų, kurie tarp ES valstybių ir jų 
viduje daugiausia susiję su socialiniais ligų 
veiksniais (darbas, pajamos, išsilavinimas, 
santykių sistema, gyvenimo sąlygos, 
aplinka, galimybė gauti informacijos,
dalyvavimas ir t. t.);
c) bendradarbiavimo tarp valstybių narių 
srityse, numatytose Sutarties 152 
straipsnyje, skatinimo.

Or. it

Pagrindimas

Iš II priedo skirsnio „Sveikata“ 2 ir 3 tikslų, be to, tiek iš pavadinimo, tiek iš išvardytų punktų 
galima spręsti, kad prioritetas turėtų būti teikiamas ypatingoms elgesio formoms, kurioms 
įtakos dažnai turi socialiniai, ekonominiai ir kultūros veiksniai.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 144
2 straipsnio 2 dalies c punkto 4a įtrauka (nauja)

- pašalinti korupciją, kuri daro įtaką 
vartotojų organizacijų, sveikatos srities 
organizacijų valdymui ir kitoms 
suinteresuotosioms šalims, viešai 
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atskleidžiant informaciją internete apie 
tuos, kuriems naudinga ši praktika, arba 
pareiškimus, susijusius su nuomonės 
formuotojų interesų konfliktais. 

Or. pl

Pagrindimas

Siekiant neutralizuoti organizacijų ir asmenų įtaką ir lobistinę veiklą, ypač svarbu padidinti 
pilietinės visuomenės dalyvavimą. 

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 145
3 straipsnio 2 dalis

2. Anksčiau minėtos 1 a dalies tikslais 
Bendrijos finansinis įnašas negali viršyti šio 
lygio: 

2. Anksčiau minėtos 1 a dalies tikslais 
Bendrijos finansinis įnašas negali viršyti šio 
lygio:

a) 60 % veiksmams, kuriais siekiama 
įvykdyti uždavinį, kuris yra Bendrijos 
politikos sveikatos ir vartotojų apsaugos
srities dalis, išskyrus ypatingo naudingumo 
atvejus, kai Bendrijos indėlis neturi viršyti 
80 %; ir

a) 60 % veiksmams, kuriais siekiama 
įvykdyti uždavinį, kuris yra Bendrijos 
politikos sveikatos srities dalis, išskyrus 
ypatingo naudingumo atvejus, kai Bendrijos 
indėlis neturi viršyti 80 %; ir 

b) 60 % išlaidų bendrų Europai tikslų 
siekiančios organizacijos funkcionavimui, 
kai tokia parama yra būtina siekiant 
užtikrinti sveikatos ir vartotojų interesų 
reprezentavimą Bendrijos lygmeniu arba 
siekiant įgyvendinti pagrindinius programos 
uždavinius, išskyrus ypatingo naudingumo 
atvejus, kai Bendrijos indėlis neturi viršyti 
95 %. Tokių finansinių įnašų atnaujinimui 
laipsniško mažėjimo principas gali būti 
netaikomas. 

b) 30 % išlaidų bendrų Europai tikslų 
siekiančios organizacijos funkcionavimui, 
kai tokia parama yra būtina siekiant 
užtikrinti sveikatos ir vartotojų interesų 
reprezentavimą Bendrijos lygmeniu arba 
siekiant įgyvendinti pagrindinius programos 
uždavinius, išskyrus ypatingo naudingumo 
atvejus, kai Bendrijos indėlis neturi viršyti 
60 %. Tokių finansinių įnašų atnaujinimui 
laipsniško mažėjimo principas gali būti 
netaikomas. 

Or. de
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Pagrindimas

Parlamentas turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad parama yra susijusi su konkrečiomis 
priemonėmis, o ne su parama institucijoms per se. Tai, aišku, turi turėti įtakos ir paramos 
dydžiui.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 146
3 straipsnio 2 dalis

2. Anksčiau minėtos 1 a dalies tikslais 
Bendrijos finansinis įnašas negali viršyti 
šio lygio: 

2. Anksčiau minėtos 1 a dalies tikslais 
Bendrijos finansinis įnašas negali viršyti 
šio lygio:

a) 60 % veiksmams, kuriais siekiama 
įvykdyti uždavinį, kuris yra Bendrijos 
politikos sveikatos ir vartotojų apsaugos 
srities dalis, išskyrus ypatingo naudingumo 
atvejus, kai Bendrijos indėlis neturi viršyti 
80 %; ir

a) 60 % veiksmams, kuriais siekiama 
įvykdyti uždavinį, kuris yra Bendrijos 
politikos sveikatos srities dalis, išskyrus 
ypatingo naudingumo atvejus, kai 
Bendrijos indėlis neturi viršyti 80 %; ir  

b) 60% išlaidų bendrų Europai tikslų 
siekiančios organizacijos funkcionavimui, 
kai tokia parama yra būtina siekiant 
užtikrinti sveikatos arba vartotojų interesų 
reprezentavimą Bendrijos lygmeniu arba 
siekiant įgyvendinti pagrindinius 
programos uždavinius, išskyrus ypatingo 
naudingumo atvejus, kai Bendrijos indėlis 
neturi viršyti 95%. Tokių finansinių įnašų 
atnaujinimui laipsniško mažėjimo principas 
gali būti netaikomas. 

b) 60% išlaidų nevyriausybinės, pelno 
nesiekiančios organizacijos, 
nepriklausomos nuo pramonės, prekybos 
ir verslo arba kitų dalykų, galinčių sukelti 
interesų konfliktą, turinčios narių bent 
pusėje valstybių narių, kuriose šių NVO, 
pacientų grupių arba specializuotų tinklų 
pagrindiniai uždaviniai ir veikla susiję su 
žmogaus ligų profilaktika ir sveikatos 
Bendrijoje skatinimu, funkcionavimui, kai 
tokia parama yra būtina siekiant užtikrinti 
sveikatos interesų reprezentavimą 
Bendrijos lygmeniu arba siekiant 
įgyvendinti pagrindinius programos 
uždavinius. Kandidatai turi pateikti 
Komisijai visą atnaujintą informaciją apie 
savo narių sąskaitas, organizacijos vidaus 
taisykles ir finansavimo šaltinius. 
Ypatingo naudingumo atvejais Bendrijos 
indėlis neturi viršyti 95 %. Atitikimo 
ypatingo naudingumo atvejams vertinimo 
kriterijai iš anksto apibrėžiami ir 
išspausdinami metiniame darbo plane, 
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nurodytame 7 straipsnio 1 dalies a punkte. 
Tokių finansinių įnašų NVO, pacientų 
grupėms ir specializuotiems tinklams 
atnaujinimui laipsniško mažėjimo principas 
gali būti netaikomas. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 147
3 straipsnio 2 dalies a punktas

a) 60 % veiksmams, kuriais siekiama 
įvykdyti uždavinį, kuris yra Bendrijos 
politikos sveikatos ir vartotojų apsaugos 
srities dalis, išskyrus ypatingo naudingumo 
atvejus, kai Bendrijos indėlis neturi viršyti 
80 %; ir

a) 70 % veiksmams, kuriais siekiama 
įvykdyti uždavinį, kuris yra Bendrijos 
politikos sveikatos ir vartotojų apsaugos 
srities dalis, išskyrus ypatingo naudingumo 
atvejus, kai Bendrijos indėlis neturi viršyti 
80 %; ir

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama 10 proc. padidinti išlaidas, susijusias su fondų administravimu, kuris 
turėtų padėti pasiekti užsibrėžtus tikslus. 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pakeitimas 148
3 straipsnio 2 dalies b punktas

b) 60 % išlaidų bendrų Europai tikslų 
siekiančios organizacijos funkcionavimui, 
kai tokia parama yra būtina siekiant 
užtikrinti sveikatos ir vartotojų interesų 
reprezentavimą Bendrijos lygmeniu arba 
siekiant įgyvendinti pagrindinius 
programos uždavinius, išskyrus ypatingo 
naudingumo atvejus, kai Bendrijos indėlis 
neturi viršyti 95%. Tokių finansinių įnašų 
atnaujinimui laipsniško mažėjimo principas 

b) 75 % išlaidų organizacijos arba 
specializuoto tinklo, kurie yra 
nevyriausybiniai, pelno nesiekiantys, 
nepriklausomi nuo pramonės, prekybos ir 
verslo arba kitų dalykų, galinčių sukelti 
interesų konfliktą, turintys narių bent 
pusėje valstybių narių, kuriose šių NVO, 
arba specializuotų tinklų pagrindiniai 
uždaviniai ir veikla susiję su žmogaus ligų 
profilaktika ir sveikatos Bendrijoje 
skatinimu arba pagrindinių Programos 
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gali būti netaikomas. uždavinių įgyvendinimu. Kandidatai turi 
pateikti Komisijai visą atnaujintą 
informaciją apie savo narių sąskaitas, 
organizacijos vidaus taisykles ir 
finansavimo šaltinius. Ypatingo 
naudingumo atvejais Bendrijos indėlis neturi 
viršyti 95 %. Atitikimo ypatingo 
naudingumo atvejams vertinimo kriterijai 
iš anksto apibrėžiami ir išspausdinami
metiniame darbo plane, nurodytame 7 
straipsnio 1 dalies a punkte. Tokių 
finansinių įnašų NVO ir specializuotiems 
tinklams atnaujinimui laipsniško mažėjimo 
principas gali būti netaikomas. 

Or. en

Pagrindimas

Pilietinės visuomenės dalyvavimas yra gyvybiškai svarbus formuojant ir įgyvendinant 
Europos sveikatos politiką. ES suteikia pagrindines lėšas, kad sveikatos interesams galėtų 
būti veiksmingai atstovaujama Bendrijos lygiu. Apibrėžus reikalavimus NVO, kurios gali 
atlikti svarbų vaidmenį sveikatos srityje ir dalyvauti programoje, būtų sukurtas didesnis 
programos priemonių finansavimo teisinis apibrėžtumas.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 149
3 straipsnio 2 dalies b punktas

b) 60 % išlaidų bendrų Europai tikslų 
siekiančios organizacijos funkcionavimui, 
kai tokia parama yra būtina siekiant 
užtikrinti sveikatos ir vartotojų interesų 
reprezentavimą Bendrijos lygmeniu arba 
siekiant įgyvendinti pagrindinius programos 
uždavinius, išskyrus ypatingo naudingumo 
atvejus, kai Bendrijos indėlis neturi viršyti 
95 %. Tokių finansinių įnašų atnaujinimui 
laipsniško mažėjimo principas gali būti 
netaikomas. 

b) 50 % išlaidų bendrų Europai tikslų 
siekiančios organizacijos funkcionavimui, 
kai tokia parama yra būtina siekiant 
užtikrinti sveikatos ir vartotojų interesų 
reprezentavimą Bendrijos lygmeniu arba 
siekiant įgyvendinti pagrindinius programos 
uždavinius, išskyrus ypatingo naudingumo 
atvejus, kai Bendrijos indėlis neturi viršyti 
95 %. Tokių finansinių įnašų atnaujinimui 
laipsniško mažėjimo principas gali būti 
netaikomas. 

Or. pl
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Pagrindimas

Tikslas yra sumažinti administracines išlaidas, labiau jas sutelkiant tikslams įgyvendinti. 

Pakeitimą pateikė Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Pakeitimas 150
3 straipsnio 2 dalies b punktas

b) 60 % išlaidų bendrų Europai tikslų 
siekiančios organizacijos funkcionavimui, 
kai tokia parama yra būtina siekiant 
užtikrinti sveikatos ir vartotojų interesų 
reprezentavimą Bendrijos lygmeniu arba 
siekiant įgyvendinti pagrindinius 
programos uždavinius, išskyrus ypatingo 
naudingumo atvejus, kai Bendrijos indėlis 
neturi viršyti 95 %. Tokių finansinių įnašų 
atnaujinimui laipsniško mažėjimo 
principas gali būti netaikomas.

b) 60 % išlaidų projektams, skirtiems 
įgyvendinti pagrindinius Europos sveikatos 
apsaugos programos tikslus ir pasiūlytiems 
nevyriausybinių organizacijų, kurių 
išimtinis tikslas įgyvendinti šioje 
programoje numatytus tikslus, arba 
pacientų organizacijų (išskyrus ypatingo 
naudingumo atvejus, kai Bendrijos indėlis 
neturi viršyti 95 %.).

Or. it

Pagrindimas

Dotacijos neturėtų būti skiriamos nevyriausybinėms organizacijoms arba pacientų 
asociacijoms tik tam, kad jos funkcionuotų. Atvirkščiai, finansavimas visuomet turėtų būti 
siejamas su konkrečių programų vykdymu, kurį galima įvertinti ir patikrinti. Tai sudarys 
galimybę atlikti ir paties fondo naudojimo patikrinimus, visų pirma dėl įgyvendintos veiklos 
veiksmingumo ir dalykiškumo.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 151
3 straipsnio 3 dalis

3. Anksčiau minėtos 1 dalies a punkto 
tikslais, prireikus ir atsižvelgiant į siekiamo 
uždavinio pobūdį, Bendrijos finansinį įnašą 
gali sudaryti bendras Bendrijos ir vienos ar 
daugiau valstybių narių finansavimas arba 
Bendrijos ir kitų dalyvaujančių šalių 
kompetetingų valdžios institucijų 

3. Anksčiau minėtos 1 dalies a punkto 
tikslais, prireikus ir atsižvelgiant į siekiamo 
uždavinio pobūdį, Bendrijos finansinį įnašą 
gali sudaryti bendras Bendrijos ir vienos ar 
daugiau valstybių narių finansavimas arba 
Bendrijos ir kitų dalyvaujančių šalių 
kompetentingų valdžios institucijų 
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finansavimas. Tokiu atveju Bendrijos indėlis 
neturi siekti 50 %, išskyrus ypatingo 
naudingumo atvejus, – tada Bendrijos 
indėlis neturi viršyti 70 %. Bendrija gali 
suteikti finansinį įnašą valstybės narės 
nurodytai valstybinei organizacijai arba 
pelno nesiekiančiai organizacijai arba 
susijusiai kompetentingai institucijai, jei tam 
pritaria Komisija. 

finansavimas. Tokiu atveju Bendrijos indėlis 
neturi siekti 50 %, išskyrus ypatingo 
naudingumo atvejus, – tada Bendrijos indėlis 
neturi viršyti 70 %. Bendrija gali suteikti 
finansinį įnašą valstybės narės nurodytai 
valstybinei organizacijai arba pelno 
nesiekiančiai organizacijai arba susijusiai 
kompetentingai institucijai, jei tam pritaria 
Komisija. Šie Bendrijos įnašai turėtų būti 
skiriami remiantis Europos medicinos 
agentūros (2005 m. rugsėjį) patvirtintais 
paramos pacientų ir vartotojų 
organizacijoms kriterijais.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenės labui reikia, kad Bendrijos įnašus pacientų ir vartotojų organizacijoms būtų 
galima skirti kuo greičiau po to, kai bus patvirtinta Bendrijos veiksmų programa sveikatos 
apsaugos srityje (2007–2013 m.). Atitinkami kriterijai jau parengti. 2005 m. rugsėjį juos 
oficialiai patvirtino Europos medicinos agentūra (EMEA). ES mastu bus užtikrinta, kad tiek 
Europos Komisija, tiek EMEA darniai taikytų tuos pačius kriterijus. 

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Pakeitimas 152
3 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Finansiniai įnašai taip pat gali būti 
suteikti organizacijoms, kurios atitinka 
šiuos kriterijus: 
a) yra nevyriausybinės, ne pelno 
organizacijos, nepriklausomos nuo 
pramonės, prekybos ir verslo arba kitokių 
rūšių interesų konfliktų ir kurių pirminiai 
tikslai ir veikla – žmonių ligų vengimas, 
mažinimas ir profilaktika ir visuomenės 
sveikatos Bendrijoje propagavimas, 
b) buvo įgaliotos nacionalinėse sveikatos 
organizacijose atstovauti piliečių 
interesams Bendrijos mastu arba turi
piliečių įgaliojimus, kuriuos apibrėžia 
nacionalinės taisyklės ir praktika, ir 



AM\593879LT.doc 39/80 PE 367.644v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

aktyviai dirba regioniniu, nacionaliniu 
arba ES mastu, 
c) pateikė Komisijai išsamius ir atnaujintus 
duomenis apie savo narių sąskaitas, 
organizacijos vidaus taisykles ir 
finansavimo šaltinius.

Or. en

Pagrindimas

Pilietinės visuomenės dalyvavimas yra gyvybiškai svarbus formuojant ir įgyvendinant 
Europos sveikatos politiką. ES suteikia pagrindines lėšas, kad sveikatos interesams galėtų 
būti veiksmingai atstovaujama Bendrijos lygiu. Apibrėžus reikalavimus NVO, kurios gali 
atlikti svarbų vaidmenį sveikatos srityje ir dalyvauti programoje, būtų sukurtas didesnis 
programos priemonių finansavimo teisinis apibrėžtumas. Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad 
nuostatos nebūtų pernelyg varžančios, siekiant leisti susidarančioms sveikatos NVO ir 
pacientų grupėms prisidėti ir gauti finansavimą pagal programą.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 153
3 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Finansiniai įnašai, nurodyti šio 
dokumento 2 straipsnio b dalyje, gali būti 
suteikti tik organizacijoms, kurios atitinka 
šiuos kriterijus: 
a) yra nevyriausybinės, ne pelno 
organizacijos, nepriklausomos nuo 
pramonės, prekybos ir verslo arba kitokių 
rūšių interesų konfliktų ir kurių pirminiai 
tikslai ir veikla – žmonių ligų profilaktika 
ir visuomenės sveikatos Bendrijoje 
propagavimas ir pagrindinių Programos 
uždavinių įgyvendinimas, ir
b) atstovauja piliečių interesams 
Bendrijos mastu ir turi narių bent pusėje 
valstybių narių, ir
c) pateikė Komisijai išsamius ir 
atnaujintus duomenis apie savo narių 
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sąskaitas, organizacijos vidaus taisykles ir 
finansavimo šaltinius,
d) aktyviai dalyvauja sprendžiant daug
sveikatos srities klausimų, turi aukšto 
lygio vadovavimą ir apibrėžtą pasitarimų 
tvarką. 

Or. en

Pagrindimas

ES gali finansuoti konkrečią veiklą (2 straipsnio a dalis) arba organizacijos funkcionavimą (2 
straipsnio b dalis). Finansavimo pagal 2 straipsnio b dalį pagrindą turi sudaryti tikrų, 
nepriklausomų nuo pramonės NVO finansavimas. Dėl šios priežasties svarbu apibrėžti 
organizacijų, kurioms gali būti suteiktas finansavimas, kriterijus. Šiuos kriterijus turi atitikti 
kiekviena siekianti finansavimo organizacija. Be to, tai priemonių pagal šią programą 
finansavimui suteiks daugiau teisinio apibrėžtumo. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 154
3 straipsnio 4b dalis (nauja)

4b. 2 ir 3 punktuose nurodyti atitikimo 
„ypatingo naudingumo atvejams“
vertinimo kriterijai iš anksto apibrėžiami 
metiniame darbo plane, nurodytame 7 
straipsnio 1 dalies a punkte. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrijos finansiniai įnašai gali būti padidinti „ypatingo naudingumo 
atvejais“, svarbu iš anksto metiniame darbo plane apibrėžti aiškius jų vertinimo kriterijus. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 155
2 straipsnio 2 dalies a punkto 3a įtrauka (nauja)

- viešai skelbti apie nepalankų kitų politikos 
krypčių poveikį sveikatos ir vartotojų 
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apsaugai.

Or. pl

Pagrindimas

Siekiant suteikti pirmenybę sveikatos ir vartotojų apsaugai, turi būti numatyta parama 
pilietinei visuomenei informuoti. 

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 156
4 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Komisija užtikrina optimalų Programos 
ir kitų Bendrijos programų, veiksmų ir 
fondų tarpusavio ryšį. Visų pirma 
Programos veiksmingumą turi sustiprinti 
bendradarbiavimas su Septintąja mokslinių 
tyrimų pagrindų programa. 

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad Septintojoje mokslinių tyrimų programoje taip pat svarbus 
vaidmuo skiriamas sveikatos klausimams. 

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 157
4 straipsnio 1b dalis (nauja)

1b. Komisija užtikrina, kad visi veiksmai, 
susiję su duomenų rinkimu, tvarkymu ir 
perdavimu, būtų atliekami nenukrypstant 
nuo bendros „Koordinavimo sveikatos 
srityje atvirojo metodo“ koncepcijos. Be to, 
sąvoka „Koordinavimo atvirasis metodas“ 
turėtų būti laikoma šios veiklos srities 
pavadinimu. 

Or. de
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Pagrindimas

Turėtų būti nurodyta, kad turi būti skiriama daug dėmesio darbo dubliavimuisi išvengti. Ypač 
svarbu susisteminti ir padaryti semantiškai aiškią su duomenų rinkimu, tvarkymu ir 
perdavimu susijusią terminiją.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 158
5 straipsnio 1 dalis

1. 1 straipsnyje nurodytam programos 
įgyvendinimo laikotarpiui finansavimo 
pagrindą sudaro 1203 milijonai eurų. 

1. 1 straipsnyje nurodytam Programos 
įgyvendinimo laikotarpiui finansavimo 
pagrindą sudaro 2736 milijonai eurų. 

Or. en

Pagrindimas

Žmonių sveikatos apsauga yra ypač svarbi ES piliečiams. Vis dėlto yra didelis metinių ES 
išlaidų sveikatai disbalansas lyginant, pavyzdžiui, su subsidijomis žemės ūkiui (tik 0,38 euro
vienam piliečiui pagal bendrą programą, tačiau 10 000 eurų subsidijų vienam tabako 
augintojui). ES turėtų aiškiai parodyti, kad ji tikrai rūpinasi savo piliečių sveikata. Iki 
Programos įgyvendinimo pabaigos ES priemonėms pagal Programą turėtų skirti 1 eurą per 
metus vienam piliečiui. 2736 millijonų eurų suma yra gauta per visą Programos trukmę 
kasmet padidinant išlaidas 5 proc., kad 2013 m. būtų pasiektas 1 euro rodiklis. 

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 159
5 straipsnio 1 dalis

1. 1 straipsnyje nurodytam programos 
įgyvendinimo laikotarpiui finansavimo 
pagrindą sudaro 1203 milijonai eurų. 

1. 1 straipsnyje nurodytam Programos 
įgyvendinimo laikotarpiui finansavimo 
pagrindą sudaro 1500 milijonų eurų. 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti padidintas programos biudžetas, kad apimtų papildomas naujas priemones ir 
užtikrintų jų tinkamą įgyvendinimą.
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Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 160
10 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Komisija kas antrus metus po 
Programos priėmimo skelbia ataskaitą apie 
sveikatos būklę ES. Ši ataskaita turi būti 
paremta duomenimis ir rodikliais, kurie 
daugiausia leistų įvertinti rezultatą pagal 
sveikatos būklę, o ne pagal turimus 
sveikatos priežiūrai skirtus išteklius, 
pavyzdžiui, ligoninės dienų ir lovų skaičių. 

Or. sv

Pagrindimas

Estija sveikatos priežiūrai grynai piniginiu požiūriu skiria gerokai mažiau lėšų nei JK. 
Vertinant išteklius, Estija atsilieka. Tačiau moterų, sergančių krūties vėžiu, galimybės 
išgyventi yra geresnės nei, pavyzdžiui, Belgijoje. MRSA infekcijos taip pat retesnės nei JK ir 
Airijoje. Jei informacija apie sveikatos priežiūrą yra svarbi vartotojams, turėtų būti 
vertinamas rezultatas pagal sveikatą, o ne įdėti ištekliai.  

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 161
2 priedo įžanga (nauja)

Programoje nustatytas lėšų paskirstymas 
atskiroms sritims yra tik 
rekomenduojamojo pobūdžio. Iš esmės 
taikomas pranašumo kriterijus. 

Or. de

Pagrindimas

Taip pat ir Sveikatos programoje pirmenybė aiškiai turėtų būti teikiama pranašumo kriterijui. 
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Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 162
2 priedo 1 uždavinio 1 punkto 1.1 papunktis 

1.1. Gerinant sugebėjimą susidoroti su 
užkrečiamomis ligomis, kai remiamas 
tolesnis Sprendimo Nr. 2119 dėl 
užkrečiamųjų ligų epidemiologinės 
priežiūros ir kontrolės tinklo Bendrijoje 
sukūrimo įgyvendinimas; 

1.1. Gerinant sugebėjimą susidoroti su 
užkrečiamomis ligomis, kai remiamas 
tolesnis Sprendimo Nr. 2119 dėl 
užkrečiamųjų ligų epidemiologinės 
priežiūros ir kontrolės tinklo Bendrijoje 
sukūrimo įgyvendinimas ir Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centro veiklos 
papildymas;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad įgyvendinant šią programą nebūtų dubliuojamas vaidmuo, kurį jau atlieka 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 163
2 priedo 1 uždavinio 1 punkto 1.3 papunktis

1.3. Apsikeičiant informacija apie strategijas 
ir sukuriant bendras informacijos apie 
fizinius, cheminius arba biologinius 
sveikatos pavojus aptikimo ir gavimo 
strategijas, įskaitant sąmoningą išleidimą, ir 
prireikus kuriant Bendrijos metodus ir 
mechanizmus bei apsikeičiant jais; 

1.3. Apsikeičiant informacija apie strategijas 
ir sukuriant bendras informacijos apie 
fizinius, cheminius arba biologinius 
sveikatos pavojus aptikimo ir gavimo 
strategijas, įskaitant sąmoningą 
naudojimąsi šiais nurodymais arba
sąmoningą išleidimą, ir prireikus kuriant 
Bendrijos metodus ir mechanizmus bei 
apsikeičiant jais; 

Or. en

Pagrindimas

Keitimasis informacija taip pat turėtų apimti fizinius, cheminius arba biologinius sveikatos 
pavojų šaltinius, kurių atveju reikalingas receptas (pavyzdžiui, kai pagal receptą skiriama
narkotikų), nes kai kurie iš jų gali sukelti didelį neigiamą poveikį sveikatai. 



AM\593879LT.doc 45/80 PE 367.644v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 164
2 priedo 1 uždavinio 1 punkto 1.3 papunktis

1.3. Apsikeičiant informacija apie strategijas 
ir sukuriant bendras informacijos apie 
fizinius, cheminius arba biologinius 
sveikatos pavojus aptikimo ir gavimo 
strategijas, įskaitant sąmoningą išleidimą, ir 
prireikus kuriant Bendrijos metodus ir 
mechanizmus bei apsikeičiant jais; 

1.3. Apsikeičiant informacija apie strategijas 
ir sukuriant bendras informacijos apie 
fizinius, cheminius arba biologinius 
sveikatos pavojus aptikimo ir gavimo 
strategijas, įskaitant sąmoningą išleidimą, ir 
prireikus kuriant Bendrijos metodus ir 
mechanizmus bei apsikeičiant jais, 
koordinuojant veiklą su Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centru;

Or. en

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 165
2 priedo 1 uždavinio 1 punkto 1.4a papunktis (naujas)

1.4a. Remiant veiksmus, skirtus parengti 
narkotikų, turinčių tą pačią veikliąją 
medžiagą, pavadinimų sąrašą, kuris būtų 
prieinamas plačiajai visuomenei, visų 
pirma internetu.

Or. el

Pagrindimas

Kadangi dėl to, kad kai kurie narkotikai su ta pačia veikliąja medžiaga turi skirtingus 
pavadinimus įvairiose valstybėse narėse, yra klaidinami pacientai, būtina parengti narkotikų, 
turinčių tą pačią veikliąją medžiagą, pavadinimų sąrašą. Šis sąrašas turėtų būti prieinamas 
plačiajai visuomenei, pavyzdžiui, interneto tinklalapyje. 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 166
2 priedo 1 uždavinio 1 punkto 1.5a papunktis (naujas)

1.5a. Stebint bakterijų atsparumą 
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antibiotikams ir intrahospitalinėms
infekcijoms ir rengiant jų prevencijos bei 
gydymo strategijas. 

Or. el

Pagrindimas

Ypatingą susirūpinimą šiuo metu kelia atsparumo antibiotikams augimas ir intrahospitalinių 
infekcijų dažnėjimas. Taigi būtina rinkti duomenis, vykdyti kontrolę ir parengti veiklos 
strategijas.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 167
2 priedo 1 uždavinio 1 punkto 1.6a papunktis (nauja)

1.6a. Rengiant priemones, skirtas užkirsti 
kelią socialiai izoliuotų asmenų ligoms ir 
sužalojimams ir pagerinti imigrantų 
informuotumą sveikatos klausimais. 

Or. el

Pakeitimą pateikė Linda McAvan, Dorette Corbey

Pakeitimas 168
2 priedo 1 uždavinio 1 punkto 1.7a papunktis (naujas)

1.7a. Stiprinant Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro vaidmenį siekiant 
pirmiausia sumažinti užkrečiamųjų ligų 
poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimas siekiama akcentuoti ELPKC vaidmens svarbą.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 169
2 priedo 1 uždavinio 1 punkto 1.7a papunktis (naujas)

1.7a. Raginant valstybes nares įsteigti tikrai 
nepriklausomas vaistų kontrolės valdybas, 
kurios stebėtų visų naujų pagal receptus 
skiriamų vaistų naudojimą ir veikimą nuo 
jų patvirtinimo dienos. 

Or. en

Pagrindimas

Nereikia paaiškinimų. Turėtų būti pabrėžiama, kad tokios valdybos būtų tikrai 
nepriklausomos ir joms nedarytų įtakos farmacinės bendrovės. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 170
2 priedo 1 uždavinio 2 punkto 2.1 papunktis 

2.1. Kuriant sveikatos krizių rizikos 
valdymo procedūras ir gerinant koordinuotų 
atsakomųjų veiksmų pajėgumus sveikatos 
krizių atvejais; 

2.1. Kuriant sveikatos krizių rizikos 
valdymo procedūras, įskaitant savitarpio 
pagalbos procedūras pandemijų atvejais, ir 
gerinant koordinuotų atsakomųjų veiksmų 
pajėgumus sveikatos krizių atvejais; 

Or. pl

Pagrindimas

Gripo pandemijos ir auganti kitų ligų grėsmė atskleidžia atotrūkį tarp turtingesnių ir 
skurdesnių ES šalių. Kai kurios gali įveikti ligų keliamus iššūkius, kitos – ne. Taigi siūloma 
priimti nuostatą dėl procedūrų ir pagalbos tokiais atvejais.  

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 171
2 priedo 1 uždavinio 2 punkto 2.2a papunktis (naujas)
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2.2a. Pripažįstant, kad sveikatos veiksniai, 
prisidedantys prie gimstamumo Europoje 
mažėjimo, reikalauja politikos krypčių, 
kurios tinkamai spręstų šias problemas.

Or. en

Pagrindimas

Su amžiumi susijęs vaisingumo mažėjimas kartu su galimybės pasinaudoti atitinkama 
intervencija tiems, kuriems tai galėtų padėti, trūkumu greičiausiai daro neigiamą poveikį 
Europos gyventojų skaičiui ir toliau prisideda prie susijusių Europos demografinių pokyčių 
problemų. Bendrija turėtų įsipareigoti pristatyti ir remti palankias ir teisingas galimybes 
pasinaudoti tokiomis paslaugomis visoje Europoje stengdamasi pakeisti mažėjančio
gimstamumo tendenciją ir išvengti artėjančios gyventojų skaičiaus krizės. 

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 172
2 priedo 1 uždavinio 2 punkto 2.3a papunktis (naujas)

2.3a. Įtraukiant skurdžiausias gyventojų 
grupes, visų pirma moteris, kaip 
pagrindinius partnerius rengiant, 
įgyvendinant ir vertinant sveikatos politiką, 
siekiant geriau pritaikyti visuomenės 
sveikatos sistemas, kad jos atitiktų 
labiausiai nuskriaustų grupių reikmes; 

Or. nl

Pagrindimas

Asmenų, kurie dėl jų pačių įgytos patirties yra nusimanantys, įtraukimas gali padėti renkant 
informaciją apie skirtumus tarp moterų ir vyrų, rengiant lyčių statistiką ir rodiklius ir kuriant 
sveikatos priežiūros sistemas, specialiai pritaikytas labiausiai nuskriaustų ir diskriminuojamų 
ES piliečių grupių poreikiams. 

Pakeitimą pateikė Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Pakeitimas 173
2 priedo 1 uždavinio 2 punkto 2.5 papunktis
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2.5. Kuriant priemonių (pvz. laboratorijų) ir 
įrangos (pvz. detektorių) pateikimo ir 
tinkamumo bei galimybės pasinaudoti jomis 
peržiūros ir gerinimo strategijas ir 
mechanizmus ir sveikatos sektoriaus greito 
reagavimo parengtį, pajėgumus ir 
infrastruktūrą; 

2.5. Kuriant priemonių (pvz., laboratorijų) ir 
įrangos (pvz., detektorių) pateikimo ir 
tinkamumo bei galimybės pasinaudoti jomis 
peržiūros ir gerinimo strategijas ir 
mechanizmus ir sveikatos sektoriaus greito 
reagavimo parengtį (skirtą, inter alia,
sunkiai sergančiųjų priežiūrai namuose ir 
nepagydomai sergančiųjų priežiūrai 
specialiose įstaigose), pajėgumus ir 
infrastruktūrą; 

Or. it

Pagrindimas

Ilgalaikė priežiūra namuose ir nepagydomai sergančiųjų priežiūra daugelyje Europos šalių 
yra problemos, kurios dažnai paliekamos spręsti šeimoms. Tai sukelia sunkių finansinių, kartu 
ir psichologinių padarinių. Nepažeisdama subsidiarumo principo, ES turėtų imtis spręsti šį 
klausimą bent jau įvertindama šios problemos mastą ir turėtų daryti viską, kas įmanoma, kad 
užtikrintų sunkiai ar nepagydomai sergančiųjų nenutrūkstamą priežiūrą ligoninėje, namuose 
ar specialioje įstaigoje (pavyzdžiui, slaugos ligoninėje). 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 174
2 priedo 1 uždavinio 2 punkto 2.7a papunktis (naujas) 

2.7a. Tiriant netradicinės ir alternatyvios 
medicinos galimybes sumažinti mirtingumą 
ir sergamumą lyginant su gydymu pagal 
receptą skiriamais vaistais. 

Or. en

Pagrindimas

Pagal receptą skiriami vaistai, nors ir skirti sumažinti mirtingumą ir sergamumą, taip pat yra 
mirtingumo ir sergamumo priežastis. Pagal JAV atliktą studiją pagal receptą skiriami vaistai 
yra ketvirtoji iš šešių pagrindinių mirties priežasčių JAV. Pacientai vis labiau nerimauja dėl
įprastinių vaistų neigiamo poveikio ir toksiškumo ir ieško mažiau nuodingų alternatyvų. Taigi 
netradicinės ir alternatyvios medicinos terapinių galimybių nagrinėjimas yra svarbi veikla, 
kuri turi būti įtraukta į programą. 
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Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 175
2 priedo 2 uždavinio 3 punkto 3.1 papunktis 

3.1. Žalingų įpročių veiksniams, ypač 
tabakui, alkoholiui ir narkotikams bei kitoms 
žalingoms medžiagoms; 

3.1. Žalingų įpročių veiksniams, ypač 
tabakui, alkoholiui, gydomaisiais tikslais 
skiriamiems narkotikams, pavyzdžiui,
benzodiazefinui, nelegaliems narkotikams 
bei kitoms žalingoms medžiagoms; 

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas Nr. 1786/2002/EB dėl Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos srityje programos 
(2003–2008 m.) įtraukia narkotikų prevenciją į visuomenės sveikatos programą. Svarbu 
suprasti, kad priklausomybės nuo narkotikų pasekmės panašios į priklausomybės nuo pagal 
receptą skiriamų vaistų pasekmes. Pacientai vis labiau nerimauja dėl įprastinių vaistų 
neigiamo poveikio ir toksiškumo ir ieško mažiau nuodingų alternatyvų. Taigi netradicinės ir 
alternatyvios medicinos terapinių galimybių nagrinėjimas yra svarbi veikla, kuri turi būti 
įtraukta į programą. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 176
2 priedo 2 uždavinio 3 punkto 3.1 papunktis

Neturi įtakos lietuviškam variantui.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 177
2 priedo 2 uždavinio 3 punkto 3.1a papunktis (naujas)
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3.1.a. Įpročiams, kurie skatina sveikesnę 
gyvenseną, siekiant pagerinti vaikų 
sveikatą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 178
2 priedo 2 uždavinio 3 punkto 3.2 papunktis

3.2. Žalingo gyvenimo būdo veiksniams, 
ypač mitybai ir fizinei veiklai, seksualinei 
sveikatai ir reprodukcinei sveikatai; 

3.2. Žalingo gyvenimo būdo veiksniams, 
ypač mitybai ir fizinei veiklai, seksualinei 
sveikatai, reprodukcinei sveikatai ir
psichikos sveikatai;

Or. en

Pagrindimas

Gyvenimo būdo veiksniai, pavyzdžiui, įtampa darbe ir depresija, daro vis didesnę įtaką 
psichikos sveikatai. 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 179
2 priedo 2 uždavinio 3 punkto 3.3 papunktis

3.3. Žalingiems sveikatai socialiniams ir 
ekonominiams veiksniams, ypatingą dėmesį 
skiriant nelygioms galimybėms sveikatos 
apsaugos srityje ir sveikatai įtaką darantiems 
socialiniams bei ekonominiams faktoriams; 

3.3. Žalingiems sveikatai socialiniams ir 
ekonominiams veiksniams, ypatingą dėmesį 
skiriant nelygioms galimybėms sveikatos 
apsaugos srityje ir sveikatai įtaką darantiems 
socialiniams bei ekonominiams faktoriams 
bei pažeidžiamų grupių diskriminacijai;

Or. el

Pagrindimas

Svarbu įtraukti priemones, skirtas mažinti pažeidžiamų grupių, pavyzdžiui, neįgaliųjų, 
diskriminaciją sveikatos apsaugos srityje. 



PE 367.644v01-00 52/80 AM\593879LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 180
2 priedo 2 uždavinio 3 punkto 3.3b papunktis (naujas)

3.3.b. Nustatant sveikatos nevienodumų 
priežastis, darančias įtaką veiklai, susijusiai 
su profilaktika ir tinkama sveikatos 
priežiūra, ypatingą dėmesį skiriant 
sveikatos apsaugos nevienodumams 
naujosiose valstybėse narėse; todėl turėtų 
būti dedamos pastangos siekiant užtikrinti, 
kad programa apims organizacijas (veiklos 
sritis) naujosiose valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Skirtingose valstybėse narėse šiuo metu ypač skiriasi piliečių vidutinė gyvenimo trukmė, 
sveikatos būklė ir sveikatos priežiūros galimybės. Šis klausimas ypač opus naujosiose 
valstybėse narėse. Dėl šios priežasties svarbu, kad programos priemonės leistų šiuos 
skirtumus sumažinti ir skatintų tinkamos sveikatos priežiūros sistemos kūrimą. 

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels, Antonios Trakatellis

Pakeitimas 181
2 priedo 2 uždavinio 3 punkto 3.4 papunktis

3.4. Žalingiems sveikatai aplinkosaugos 
veiksniams, ypatingą dėmesį skiriant 
sveikatai įtaką darantiems aplinkosaugos 
faktoriams; 

3.4. Žalingiems sveikatai aplinkosaugos 
veiksniams, ypatingą dėmesį skiriant 
sveikatai įtaką darantiems aplinkosaugos 
faktoriams, įskaitant toksinių chemikalų, 
tokių kaip kancerogeninių, mutageninių 
reprodukcijai kenkiančių ir alergijas 
sukeliančių medžiagų, poveikį;

Or. en

Pagrindimas

Toksinių chemikalų ir visų pirma kancerogeninių, mutageninių, reprodukcijai kenkiančių ir 
alergijas sukeliančių medžiagų poveikis yra vienas svarbiausių Europos piliečiams nerimą 
keliančių dalykų, ypač kai tai susiję su pažeidžiamais žmonėmis, pavyzdžiui, kūdikiais, 
vaikais, nėščiomis moterimis, todėl šis klausimas turi būti įtrauktas Programos veiksmus. 
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 182
2 priedo 2 uždavinio 3 punkto 3.4 papunktis

3.4. Žalingiems sveikatai aplinkosaugos 
veiksniams, ypatingą dėmesį skiriant 
sveikatai įtaką darantiems aplinkosaugos 
faktoriams; 

3.4. Žalingiems sveikatai aplinkosaugos 
veiksniams, ypatingą dėmesį skiriant 
sveikatai įtaką darantiems aplinkosaugos 
faktoriams, ypač uždarų patalpų oro 
kokybei ir daugialypiam chemikalų 
poveikiui;

Or. en

Pagrindimas

Pripažįstama, kad uždarų patalpų oro teršalų poveikis smarkiai prisideda prie daugelio su 
aplinkosauga siejamų ligų, įskaitant alergijas ir ilgalaikes bei trumpalaikes respiratorines 
patologijas. Uždarų patalpų ore rasta daugybė teršalų, ir daugelio iš jų koncentracija 
uždarose patalpose didesnė nei lauke. Cheminio poveikio padariniai vertinami nepakankamai 
sistemingai, todėl dažnai nuvertinami galimi padariniai. Taigi ypatingas dėmesys turėtų būti 
skirtas uždarų patalpų oro kokybei ir daugialypiam chemikalų poveikiui. 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 183
2 priedo 2 uždavinio 3 punkto 3.4a papunktis (naujas)

3.4a. Tiriant pagrindinių ligų genetinius 
veiksnius ir rengiant prevencijos 
strategijas;

Or. en

Pagrindimas

Nereikia paaiškinimų. Pakeičia 68 pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 184
2 priedo 2 uždavinio 3 punkto 3.5a papunktis (naujas)
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3.5a. Rengti strategijas ir keitimąsi 
tinkamomis praktikomis siekiant, jei 
įmanoma, užkirsti kelią negaliai ir prisidėti 
gerinant žmonių su negalia sveikatą;

Or. el

Pagrindimas

Svarbu įtraukti priemones, skirtas rengti strategijas ir keistis tinkamamomis praktikomis, 
padedančiomis išvengti negalios, jei tai įmanoma, ir skatinti žmonių su negalia sveikatą. 

Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 185
2 priedo 2 uždavinio 3 punkto 3.5a papunktis (naujas)

3.5a. Remti tėvams ir vaikams skirtas 
mokomąsias grandis maitinimosi 
klausimais, naudojant tokias priemones, 
kad būtų pasiekti ir mažesnio išsilavinimo 
gyventojų sluoksniai; 

Or. de

Pagrindimas

Su netaisyklinga mityba susijęs vaikų (ir vėliau suaugusiųjų) atsvoris ir nutukimas Europoje 
tampa vis didesne problema. Kovai su šia problema turi būti orientuotos kryptingos 
priemonės, kurias pastebėtų ir mažesnio išsilavinimo gyventojų sluoksniai. 

Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 186
2 priedo 2 uždavinio 3 punkto 3.5b papunktis (naujas)

3.5b. Skatinti sveikatos profilaktikos 
strategijas įmonėse;

Or. de
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Pagrindimas

Įmonėms turėtų būti suteikti „sveikatos skatinimo struktūriniai elementai“, kad jos galėtų 
rūpintis savo darbuotojų sveikatos ugdymu ir išlaikymu. 

Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 187
2 priedo 2 uždavinio 3 punkto 3.5c papunktis (naujas)

3.5c. Skatinti priemones, skirtas senyvo 
amžiaus žmonių ligų diagnostikai ir 
terapijai gerinti. 

Or. de

Pagrindimas

Europos Sąjungos valstybėse narėse turėtų būti remiama geriatrijos sritis. Senyvo amžiaus 
žmonių vadinamųjų senatvės ligų diagnostikai ir terapijai reikia specialaus dėmesio ir 
specialių metodų.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 188
2 priedo 2 uždavinio 3 punkto 3.7a papunktis (naujas)

3.7a. Genetiniams veiksniams ir genetiniam 
patikrinimui, asmeniniams ir biologiniams 
veiksniams;

Or. en

Pagrindimas

Šie klausimai tiksliai išvardyti dabartinėje Visuomenės sveikatos programoje, bet neįtraukti į 
naujosios Sveikatos programos tekstą. 

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 189
2 priedo 2 uždavinio 3 punkto 3.7b papunktis (naujas)



PE 367.644v01-00 56/80 AM\593879LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

3.7b. Su lytimi ir amžiumi susijusiems 
sveikatos aspektams.

Or. en

Pagrindimas

Su lytimi susiję sveikatos aspektai nėra pripažįstami, nepaisant pastarųjų darbų, pabrėžiančių 
lyčių skirtumus ir moterų ir vyrų sveikatos nevienodumus. Su amžiumi susiję aspektai minimi 
pasiūlymo įžangoje, bet jų nėra projekto pagrindiniame tekste.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 190
2 priedo 2 uždavinio 3 punkto 3.7b papunktis (naujas)

3.7b. Su lytimi ir amžiumi susijusiems 
sveikatos aspektams;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgdama į su lytimi susijusius vyrų ir moterų sveikatos skirtumus ir jų didelės įtakos 
tolesniam gyvenimo trukmės ilginimui, Programa turėtų atskirai numatyti veiksmus dėl su 
lytimi ir amžiumi susijusių sveikatos aspektų. 

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 191
2 priedo 3 uždavinio 4 punkto 4.1 papunktis 

4.1. Veiksmų kovojant su ypatingai 
svarbiomis ligomis plėtrą ir įgyvendinimą, 
atsižvelgiant į bendrą ligos paplitimą 
Bendrijoje, kai Bendrijos veiksmais galima 
ženkliai prisidėti prie nacionalinių pastangų; 

4.1. Veiksmų kovojant su ypač svarbiomis 
ligomis plėtrą ir įgyvendinimą, atsižvelgiant 
į bendrą ligos paplitimą ir pagrindines 
galimo gyvenimo metų trumpėjimo ir 
nedarbingumo priežastis Bendrijoje (visų 
pirma širdies ir kraujagyslių ligų), kai 
Bendrijos veiksmais galima daug prisidėti 
prie nacionalinių pastangų; 
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu akcentuojamos ne tik pačios ligos, bet ir jų priežastys. 

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 192
2 priedo 3 uždavinio 4 punkto 4.1 papunktis

4.1. Veiksmų kovojant su ypatingai 
svarbiomis ligomis plėtrą ir įgyvendinimą, 
atsižvelgiant į bendrą ligos paplitimą 
Bendrijoje, kai Bendrijos veiksmais galima 
ženkliai prisidėti prie nacionalinių pastangų; 

4.1. Veiksmų kovojant su ypač svarbiomis 
ligomis plėtrą ir įgyvendinimą, atsižvelgiant 
į bendrą ligos paplitimą Bendrijoje, visų 
pirma širdies ir kraujagysių ligų, psichikos 
ligų, vėžio, diabeto ir plaučių ligų, kai 
Bendrijos veiksmais galima daug prisidėti 
prie nacionalinių pastangų; 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu apimti daugiau gyventojų ir nustatyti didelės rizikos gyventojų grupes, tokiu būdu 
vienu metu vykdant veiklą pirminės ir antrinės profilaktikos lygiu. 2005 m. PSO Europos 
sveikatos ataskaitos duomenimis, pavyzdžiui, nežymiai plačiu mastu sumažinus atitinkamų 
gyventojų kraujo spaudimą, nutukimą, cholesterolio lygį ir tabako vartojimą, būtų galima 
perpus sumažinti CVD paplitimą. 
Geros praktikos platinimas Europoje padidins nacionalinių sveikatos srities programų dėl 
pirminės ir antrinės profilaktikos vertę. Veikla ES mastu taip pat reikalinga, kad būtų galima 
spręsti nelygybės tarp valstybių narių klausimus, pavyzdžiui, analizuojant veiksmingas ES 
politikos nuostatas.  

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Pakeitimas 193
2 priedo 3 uždavinio 4 punkto 4.1 papunktis

4.1. Veiksmų kovojant su ypatingai 
svarbiomis ligomis plėtrą ir įgyvendinimą, 
atsižvelgiant į bendrą ligos paplitimą 
Bendrijoje, kai Bendrijos veiksmais galima 
ženkliai prisidėti prie nacionalinių pastangų; 

4.1. Veiksmų kovojant su ypač svarbiomis 
ligomis plėtrą ir įgyvendinimą, atsižvelgiant 
į bendrą ligos paplitimą Bendrijoje, visų 
pirma širdies ir kraujagysių ligų, psichikos 
ligų, vėžio ir diabeto, kai Bendrijos 
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veiksmais galima daug prisidėti prie 
nacionalinių pastangų; 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu apimti daugiau gyventojų ir nustatyti didelės rizikos gyventojų grupes, tokiu būdu 
vienu metu vykdant veiklą pirminės ir antrinės profilaktikos lygiu. 2005 m. PSO Europos 
sveikatos ataskaitos duomenimis, pavyzdžiui, nežymiai plačiu mastu sumažinus atitinkamų 
gyventojų kraujo spaudimą, nutukimą, cholesterolio lygį ir tabako vartojimą, galima būtų 
perpus sumažinti CVD paplitimą (CVD – pagrindinė sergamumo ir mirtingumo priežastis 
Europoje). 

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 194
2 priedo 3 uždavinio 4 punkto 4.1 papunktis

4.1. Veiksmų kovojant su ypatingai 
svarbiomis ligomis plėtrą ir įgyvendinimą, 
atsižvelgiant į bendrą ligos paplitimą 
Bendrijoje, kai Bendrijos veiksmais galima 
ženkliai prisidėti prie nacionalinių pastangų; 

4.1. Veiksmų kovojant su ypač svarbiomis 
ligomis, tokiomis kaip širdies ir kraujagysių 
ligos, psichikos ligos, vėžys, diabetas arba 
reumatas, plėtrą ir įgyvendinimą, 
atsižvelgiant į bendrą ligos paplitimą 
Bendrijoje, kai Bendrijos veiksmais galima 
daug prisidėti prie nacionalinių pastangų; 

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti paminėtos bent kelios sunkios ligos. 

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 195
2 priedo 3 uždavinio 4 punkto 4.2 papunktis

4.2 Ligos prevencijos, taip pat antrinės 
prevencijos, tikrinimo ir ankstyvo 
nustatymo, strategijų ir priemonių 
parengimą ir įgyvendinimą, ypač nustatant 

4.2. Ligos prevencijos ir reabilitacijos
strategijų ir priemonių parengimą ir 
įgyvendinimą, ypač:
- sutelkiant dėmesį į pirminę prevenciją 
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geriausią praktiką ir kuriant gaires bei 
rekomendacijas, 

(užkertant kelią ligų rizikos plėtotei 
ateinančiose kartose), 
- parengiant pirminę prevenciją, skirtą 
ligos simptomų neturintiems 
suaugusiesiems, įskaitant masinę 
prevenciją ir didesnės rizikos grupėms 
skirtas strategijas, 
- nustatant geriausią praktiką ir kuriant 
gaires bei rekomendacijas (ypač išskiriant 
strategijas, skirtas panaikinti gairių, 
rekomendacijų ir taikomos praktikos 
spragas), taip pat antrinę prevenciją, 
tikrinimą ir ankstyvą nustatymą, 
- remiant ir kuriant rizikos įvertinimo 
priemones, ir 
- atkreipiant dėmesį į lyčių skirtumus ir 
gyventojų senėjimą. 

Or. en

Pagrindimas

Prevencija turi būti visuotinė, t. y. apimti jaunesnio ir vyresnio amžiaus ne rizikos grupių 
vyrus ir moteris, taip pat ir anksčiau ligomis sirgusių gyventojų grupes. Tai galima 
įgyvendinti suteikiant pirminio gydymo specialistams ir bendros praktikos gydytojams 
galimybę naudotis rizikos įvertinimo priemonėmis. Ypatingą dėmesį reikia skirti reikalingam 
medicininiam išsilavinimui. 

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 196
2 priedo 3 uždavinio 4 punkto 4.2 papunktis

4.2. Ligos prevencijos, taip pat antrinės 
prevencijos, tikrinimo ir ankstyvo 
nustatymo, strategijų ir priemonių 
parengimą ir įgyvendinimą, ypač nustatant 
geriausią praktiką ir kuriant gaires bei 
rekomendacijas; 

4.2. Ligos prevencijos, taip pat antrinės 
prevencijos, tikrinimo ir ankstyvo 
nustatymo, strategijų ir priemonių 
parengimą ir įgyvendinimą, ypač nustatant 
geriausią praktiką ir kuriant gaires bei 
rekomendacijas. Prioritetas turėtų būti 
teikiamas 4.1 punkte išvardytoms ligoms;

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu apimti daugiau gyventojų ir nustatyti didelės rizikos gyventojų grupes, tokiu būdu 
vienu metu vykdant veiklą pirminės ir antrinės profilaktikos lygiu. 2005 m. PSO Europos 
sveikatos ataskaitos duomenimis, pavyzdžiui, nežymiai plačiu mastu sumažinus atitinkamų 
gyventojų kraujo spaudimą, nutukimą, cholesterolio lygį ir tabako vartojimą, galima būtų 
perpus sumažinti CVD paplitimą. Geros praktikos platinimas Europoje padidins nacionalinių 
sveikatos srities programų dėl pirminės ir antrinės profilaktikos vertę. Veikla ES mastu taip 
pat reikalinga, kad būtų galima spręsti nelygybės tarp valstybių narių klausimus, pavyzdžiui, 
analizuojant veiksmingas ES politikos nuostatas.

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Pakeitimas 197
2 priedo 3 uždavinio 4 punkto 4.2 papunktis

4.2. Ligos prevencijos, taip pat antrinės 
prevencijos, tikrinimo ir ankstyvo 
nustatymo, strategijų ir priemonių 
parengimą ir įgyvendinimą, ypač nustatant 
geriausią praktiką ir kuriant gaires bei 
rekomendacijas;

4.2. Ligos prevencijos, taip pat antrinės 
prevencijos, tikrinimo ir ankstyvo 
nustatymo, strategijų ir priemonių 
parengimą ir įgyvendinimą, ypač nustatant 
geriausią praktiką ir kuriant gaires bei 
rekomendacijas. Prioritetas turėtų būti 
teikiamas 4.1 punkte išvardytoms ligoms;

Or. en

Pagrindimas

Geros praktikos platinimas Europoje padidins nacionalinių sveikatos srities programų dėl 
pirminės ir antrinės profilaktikos vertę. Veikla ES mastu taip pat reikalinga, kad būtų galima 
spręsti nelygybės tarp valstybių narių klausimus, pavyzdžiui, analizuojant veiksmingas ES 
politikos nuostatas.

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 198
2 priedo 3 uždavinio 4 punkto 4.2 papunktis

4.2. Ligos prevencijos, taip pat antrinės 
prevencijos, tikrinimo ir ankstyvo 
nustatymo, strategijų ir priemonių 
parengimą ir įgyvendinimą, ypač nustatant 

4.2. Ligos prevencijos, taip pat antrinės 
prevencijos, tikrinimo ir ankstyvo 
nustatymo, strategijų ir priemonių 
parengimą ir įgyvendinimą, ypač skirtą 
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geriausią praktiką ir kuriant gaires bei 
rekomendacijas;

sunkioms ligoms, pavyzdžiui, širdies ir 
kraujagyslių ligoms, vėžiui, diabetui arba 
reumatui, nustatant geriausią praktiką ir 
kuriant gaires bei rekomendacijas;  

Or. de

Pagrindimas

Daugiausia dėmesio turi būti skirta sunkių ligų prevencijai, tikrinimui ir ankstyvam 
nustatymui, kadangi šios priemonės bus veiksmingiausios dėl didelio susirgimų skaičiaus.  

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 199
2 priedo 3 uždavinio 4 punkto 4.2 papunktis

4.2. Ligos prevencijos, taip pat antrinės 
prevencijos, tikrinimo ir ankstyvo 
nustatymo, strategijų ir priemonių 
parengimą ir įgyvendinimą, ypač nustatant 
geriausią praktiką ir kuriant gaires bei 
rekomendacijas;  

4.2. Ligos prevencijos, taip pat antrinės 
prevencijos, tikrinimo ir ankstyvo 
nustatymo, strategijų ir priemonių 
parengimą ir įgyvendinimą, ypač nustatant 
geriausią praktiką ir kuriant gaires bei 
rekomendacijas, visų pirma skirtas 
pagrindinėms ligoms, pavyzdžiui, vėžiui, 
širdies kraujagyslių ligai, diabetui, 
psichikos ligai, reumatiniams 
negalavimams ir t. t.; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Frederika Brepoels

Pakeitimas 200
2 priedo 3 uždavinio 4 punkto 4.2a papunktis (naujas)

4.2a. Parengti imunizacijos ir vakcinacijos 
programas ir priemones bei jų 
įgyvendinimo rekomendacijas. 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Pakeitimas 201
2 priedo 3 uždavinio 4 punkto 4.2 papunkčio 1a pastraipa (nauja)

Dėl to Komisija pagrindų programos 
įgyvendinimo metu pateiks pasiūlymus dėl 
Tarybos rekomendacijos dėl šių ligų 
profilaktikos, nustatymo ir kontrolės: 

• širdies ir kraujagyslių ligos (CVD),
• diabeto,
• vėžio,
• psichikos ligos.

Or. en

Pagrindimas

Šios keturios ligos sudaro didžiausią Europos ligų naštos dalį. 
Geros praktikos platinimas Europoje padidins nacionalinių sveikatos srities programų dėl 
pirminės ir antrinės profilaktikos vertę. Veikla ES mastu taip pat reikalinga, kad būtų galima 
spręsti nelygybės tarp valstybių narių klausimus, pavyzdžiui, analizuojant veiksmingas ES 
politikos nuostatas. Į ligas įvairiu mastu jau buvo atkreiptas ES dėmesys, tačiau tai buvo 
daroma nenuosekliai. Dėl šios priežasties dabar Europa turėtų sudaryti sąlygas šių ligų 
profilaktikai, nustatymui ir kontrolei. 

Pakeitimą pateikė Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Pakeitimas 202
2 priedo 3 uždavinio 4 punkto 4.3a papunktis (naujas)

4.3a. Kuriant strategijas ir priemones, 
skirtas sveikatos nepastovumo priežastims 
nagrinėti, remiantis profilaktika, sveikos 
gyvensenos skatinimu, ligų mažinimu ir 
tinkama sveikatos priežiūra;

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos nepastovumo mažinimas yra vienas Programos prioritetų. Pavyzdžiui, naujosios 
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valstybės narės niekuomet neturėjo naudos iš Europos kovos su vėžiu kodekso propagavimo. 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 203
2 priedo 3 uždavinio 4 punkto 4.3a papunktis (naujas)

4.3a. Remti priemones ir skleisti 
informaciją, skirtą pacientų mobilumui 
skatinti, t. y. teikti informaciją apie gydymo 
paslaugas, kurių nėra paciento kilmės 
šalyje, ir apie gydymo paslaugas, kurių 
paciento kilmės šalyje neįmanoma tuoj pat 
suteikti neatidėliotinu atveju; 

Or. el

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 204
2 priedo 3 uždavinio 4 punkto 4.3b papunktis (naujas)

4.3b. Telemedicinos programų 
propagavimas, siekiant sudaryti sąlygas 
medicinos paslaugų platinimui, pacientų 
mobilumui ir medicininiam gydymui 
namuose, skirtam visų pirma senyvo 
amžiaus, neįgaliems arba vienišiems 
asmenims;

Or. el

Pagrindimas

Telemedicinos programos skatina pacientų mobilumą, palengvina jų galimybes greitai gauti 
tinkamas sveikatos paslaugas. Taip pat namuose senyvo amžiaus, neįgaliems ar vienišiems 
asmenims teikiamos telemedicinos paslaugos padeda sumažinti ligos ir sužeidimo padarinius
ir racionaliai naudoti sveikatos sektoriaus išlaidas. 
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Pakeitimą pateikė Giovanni Berlinguer

Pakeitimas 205
2 priedo 3 uždavinio 4 punkto 4.4a papunktis (naujas)

4.4a. Keistis geriausia praktika ir žiniomis, 
koordinuoti programas, skirtas psichikos
sveikatos skatinimui ir psichikos ligų 
profilaktikai ir gydymui (taip pat ir 
perduodant ligoninių teikiamas paslaugas 
trečiosioms šalims), ir, siekiant patenkinti 
pacientų ir šeimų reikalavimus dėl 
socialinės integracijos, įkurti su pirminiu 
gydymu susijusius bendruomenės centrus ir 
nespecializuotas ligonines. 

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su Žaliąja knyga dėl psichikos sveikatos. 

Pakeitimą pateikė Linda McAvan, Dorette Corbey

Pakeitimas 206
2 priedo 3 uždavinio 4 punkto 4.5a papunktis (naujas)

4.5a. Nustatyti žinių spragas, kad būtų 
galima kovoti su pagrindinėmis ligomis ir 
skatinti atlikti mokslinius tyrimus pagal 
PP7. 

Or. en

Pagrindimas

ES taip pat turėtų dalyvauti nustatant žinių spragas, be to, ši veikla turėtų būti susieta su PP7. 
Aktyvesnė mokslinių tyrimų politika ir visuomeninės lėšos gali padėti užpildyti su gydymu 
susijusias spragas, susidariusias farmacijos pramonei nepelningose srityse. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 207
2 priedo 4 uždavinio 5 punkto 5.1 papunktis 
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5.1. Lengvinant tarpvalstybinį sveikatos 
priežiūros pirkimą ir suteikimą, taip pat 
informacijos rinkimą ir apsikeitimą ja, kad 
būtų galima bendrai tarp valstybių naudotis 
sveikatos priežiūros pajėgumais; 

5.1. Lengvinant tarpvalstybinį pacientų 
mobilumą ir sveikatos priežiūros pirkimą ir 
suteikimą, taip pat informacijos rinkimą ir 
apsikeitimą ja, kad būtų galima bendrai tarp 
valstybių naudotis sveikatos priežiūros 
pajėgumais; 

Or. en

Pagrindimas

Pacientų mobilumas – svarbus klausimas ES piliečiams, dėl kurio ES gali sukurti reikšmingo 
dydžio pridėtinę vertę. Taigi jis turėtų būti įtrauktas į Programą. 

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 208
2 priedo 4 uždavinio 5 punkto 5.1 papunktis

5.1 Lengvinant tarpvalstybinį sveikatos 
priežiūros pirkimą ir suteikimą, taip pat 
informacijos rinkimą ir apsikeitimą ja, kad 
būtų galima bendrai tarp valstybių naudotis 
sveikatos priežiūros pajėgumais; 

5.1. Lengvinant tarpvalstybinį sveikatos 
priežiūros pirkimą ir suteikimą ir pacientų 
mobilumą, taip pat informacijos rinkimą ir 
apsikeitimą ja, kad būtų galima bendrai tarp 
valstybių naudotis sveikatos priežiūros 
pajėgumais; 

Or. en

Pagrindimas

Pacientų mobilumas – svarbus klausimas ES piliečiams, dėl kurio ES gali sukurti reikšmingo 
dydžio pridėtinę vertę.

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 209
2 priedo 4 uždavinio 5 punkto 5.1 papunktis

5.1. Lengvinant tarpvalstybinį sveikatos 
priežiūros pirkimą ir suteikimą, taip pat 
informacijos rinkimą ir apsikeitimą ja, kad 
būtų galima bendrai tarp valstybių naudotis 
sveikatos priežiūros pajėgumais; 

5.1. Lengvinant tarpvalstybinį sveikatos 
priežiūros pirkimą ir suteikimą, taip pat 
informacijos rinkimą ir apsikeitimą ja, kad 
būtų galima bendrai tarp valstybių naudotis 
sveikatos priežiūros pajėgumais, įskaitant 
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informaciją apie užsienyje esančius 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir 
tarnybas ir aiškias taisykles, susijusias su 
sveikatos priežiūros išlaidų padengimu;

Or. en

Pagrindimas

Pacientai neturi pakankamai informacijos apie užsienio sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjus ir sveikatos priežiūros išlaidų padengimo taisykles, kurios yra neaiškios ir painios. 

Pakeitimą pateikė Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Pakeitimas 210
2 priedo 4 uždavinio 5 punkto 5.1 papunktis

5.1 Lengvinant tarpvalstybinį sveikatos 
priežiūros pirkimą ir suteikimą, taip pat 
informacijos rinkimą ir apsikeitimą ja, kad 
būtų galima bendrai tarp valstybių naudotis 
sveikatos priežiūros pajėgumais; 

5.1. Lengvinant tarpvalstybinį sveikatos 
priežiūros pirkimą ir suteikimą, taip pat 
informacijos rinkimą ir apsikeitimą ja, kad 
būtų galima bendrai tarp valstybių naudotis 
sveikatos priežiūros pajėgumais, visų pirmą 
retų ir ypač retų ligų atvejais; 

Or. it

Pagrindimas

Daugiau kaip 7 proc. Europos gyventojų serga retomis ir ypač retomis ligomis. Daugeliu 
atvejų šiems ligoniams tenka patirti ne tik didelių išlaidų, bet ir daug sunkumų, susijusių su 
žinių apie gydymą ir tinkamų medicinos paslaugų stoka. Atsižvelgiant į tai, kad kaupti patirtį 
ir tinkamą praktiką Europos mastu – veiksmingesnė priemonė, nei tai daryti vienoje
valstybėje, kovos su šiomis ligomis priemonės turėtų būti ir 2007–2013 m. Europos sveikatos 
programos prioritetas.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 211
2 priedo 4 uždavinio 5 punkto 5.1a papunktis (naujas)

5.1a. Valstybių narių bendradarbiavimas 
siekiant patobulinti papildomų paslaugų 
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teikimą tarpvalstybiniu mastu; 

Or. nl

Pagrindimas

Tekstas remiasi Sutarties dėl Konstitucijos Europai projektu: žr  III-278 straipsnio 2 dalį. 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pakeitimas 212
2 priedo 4 uždavinio 5 punkto 5.2 papunktis

5.2. Bendrai naudojantis informacija apie 
sveikatos priežiūros darbuotojų mobilumą ir 
bendrai sprendžiant tokio mobilumo 
pasekmes; 

5.2. Bendrai naudojantis informacija apie 
sveikatos priežiūros darbuotojų mobilumą ir 
bendrai sprendžiant tokio mobilumo 
pasekmes ir skatinant pacientų mobilumo 
programas; 

Or. en

Pagrindimas

Jau pasiektas tam tikras sveikatos priežiūros darbuotojų ir pacientų mobilumo lygis, todėl 
svarbu rinkti ir analizuoti atitinkamus duomenis, kad būtų galima spręsti atitinkamas 
problemas ir uždavinius.

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 213
2 priedo 4 uždavinio 5 punkto 5.2 papunktis

5.2. Bendrai naudojantis informacija apie 
sveikatos priežiūros darbuotojų mobilumą ir 
bendrai sprendžiant tokio mobilumo 
pasekmes; 

5.2. Bendrai naudojantis informacija apie 
sveikatos priežiūros darbuotojų mobilumą ir 
bendrai sprendžiant tokio mobilumo 
pasekmes, atsižvelgiant į tai, kad dėl 
sveikatos priežiūros specialistų mobilumo 
kai kuriose valstybėse narėse gali jų 
pavojingai sumažėti; 

Or. en
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Pagrindimas

Didėjantis sveikatos priežiūros specialistų mobilumas sudaro sunkumų kai kurioms (visų 
pirma naujosioms) valstybėms narėms, kadangi mažėja gydytojų, seselių ir kito medicinos 
personalo skaičius. 

Pakeitimą pateikė Linda McAvan, Dorette Corbey

Pakeitimas 214
2 priedo 4 uždavinio 5 punkto 5.3 papunktis

5.3. Sukuriant Bendrijos informacijos centrų 
bendradarbiavimo sistemą ir kitas daugiau 
nei vienos valstybės narės sveikatos sistemų 
bendradarbiavimo struktūras;  

5.3. Sukuriant Bendrijos informacijos centrų 
bendradarbiavimo sistemą ir kitas daugiau 
nei vienos valstybės narės sveikatos sistemų 
bendradarbiavimo struktūras. Tai leistų 
gydytojams ir kitiems sveikatos priežiūros 
specialistams diegti ES mastu parengtą 
geriausią praktiką ir žinias apie 
profilaktiką ir gydymą.

Or. en

Pagrindimas

Sukūrus Europos informacijos centrus, skirtus kiekvienai svarbiai ligų grupei (pavyzdžiui, 
širdies ir kraujagyslių, diabeto, plaučių, psichikos ligos ir t. t.), būtų galima ES mastu skleisti 
geriausią praktiką ir žinias apie jų profilaktiką ir gydymą. Šie centrai taip pat gali teikti 
informaciją apie ligas piliečiams (pacientams) ir taip didinti sąmoningumą dėl ligų 
profilaktikos galimybių. 

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Pakeitimas 215
2 priedo 4 uždavinio 5 punkto 5.3a papunktis (naujas)

5.3a. ES institucijose naudoti 
standartizuotus duomenis ir bendrus 
rodiklius, skirtus nustatyti lyčių nelygybę 
ES gydymo ir sveikatos paslaugų 
sektoriuose; 

nl
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Pagrindimas

Remiantis Sutarties nuostatomis [2 straipsnis ir 3 straipsnio 2 dalis] ir atsižvelgiant į 
Bendrijos įsipareigojimus dėl lyčių klausimų sprendimo, lyties sąvoka turi būti aiškiai 
apibrėžta programoje, kurios tikslas – aukšto lygio sveikatos apsauga. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 216
2 priedo 4 uždavinio 5 punkto 5.5 papunktis

5.5. Teikiant pacientams, profesionalams ir 
politikos kūrėjams informaciją apie 
sveikatos sistemas ir medicinos priežiūrą bei 
apie informacijos platinimo ir dalinimosi ja 
mechanizmus pagal Europos e.sveikatos 
veiksmų planą bendrų sveikatos 
informacijos akcijų metu;  

5.5. Teikiant pacientams, profesionalams ir 
politikos kūrėjams informaciją apie 
sveikatos sistemas ir medicinos priežiūrą bei 
apie informacijos platinimo ir dalijimosi ja 
mechanizmus pagal Europos e. sveikatos 
veiksmų planą bendrų sveikatos 
informacijos akcijų metu ir kartu
apibrėžiant griežtus su sveikata susijusių 
tinklalapių kokybės kriterijus; 

Or. en

Pagrindimas

Internetas gali būti ypač vertingas kaip papildomos informacijos apie sveikatą ir jos 
priežiūros paslaugas platforma. Vis dėlto programoje turėtų būti numatytos reikalingos 
priemonės, apibrėžiančios su sveikata susijusių tinklalapių kokybės kriterijus.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 217
2 priedo 4 uždavinio 5 punkto 5.6 papunktis

5.6. Kuriant į sveikatos sistemas nukreiptas 
Bendrijos politikų įtakos įvertinimo 
sistemas; 

5.6. Kuriant į sveikatos sistemas nukreiptas 
Bendrijos politikų įtakos įvertinimo 
sistemas, skirtas visų pirma plėtros ir 
Lisabonos strategijos pasekmėms įvertinti; 

Or. en
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Pagrindimas

Plėtra ir Lisabonos strategija, atrodo, darys reikšmingą įtaką sveikatos sistemoms, todėl jos 
turi būti paminėtos atskirai. 

Pakeitimą pateikė Irena Belohorská

Pakeitimas 218
2 priedo 4 uždavinio 5 punkto 5.7 papunktis

5.7. Plečiant ir įgyvendinant veiksmus, 
skirtus pacientų saugumui ir aukštos 
kokybės priežiūrai skatinti; 

5.7. Plečiant ir įgyvendinant veiksmus, 
skirtus pacientų saugumui ir aukštos 
kokybės priežiūrai skatinti, turint omenyje, 
kad pacientų saugumas ir nelaimingi 
atsitikimai glaudžiai susiję ir kad 
anoniminis nelaimingų atsitikimų 
stebėjimas leistų sumažinti jų skaičių.

Or. en

Pagrindimas

Pacientai turi teisę reikalauti, kad būtų dedamos visos pastangos jų, kaip sveikatos priežiūros 
vartotojų, saugumui užtikrinti. Sveikatos sektorius – didelės rizikos sritis, kadangi nelaimingi 
atsitikimai, susiję ne tiek su liga, kiek su jos gydymu, gali padaryti rimtos žalos, sukelti 
komplikacijas ir paciento kančias. Remiantis patirtimi, gauta iš ankstesnių nelaimingų 
atsitikimų, turi būti įdiegtos priemonės, skirtos nelaimingų atsitikimų skaičiui ir padariniams
sumažinti.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 219
2 priedo 5 uždavinio 1 paantraštė (nauja) po įžanginės dalies 

RINKTI DUOMENIS, VYKDYTI 
ILGALAIKIUS SVEIKATOS 
STEBĖJIMUS IR PLATINTI 

INFORMACIJĄ 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 220
2 priedo 6 punkto 6.1a papunktis (naujas)

6.1a. Didinti supratimą apie įvairių 
visuomenės grupių sveikatos būklę, 
pavyzdžiui, rinkti ir apdoroti statistinius 
duomenis pagal priklausomybę socialinei 
grupei, etninę kilmę ir lytį; 

Or. sv

Pagrindimas

Išsamesnės žinios apie įvairių grupių sveikatą reikalingos tam, kad būtų galima parengti 
tinkamą priemonių, skirtų suvienodinti sveikatos būklę, pagrindą. 

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 221
2 priedo 6 punkto 6.1a papunktis (naujas)

6.1a. Siekiant parengti geriausią praktiką, 
remti pagrindinių ligų (pvz., vėžio) registrų 
Europos mastu sudarymą. 

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pranešėjo 82 pakeitimu (pavadinimo). Programa turėtų remti pagrindinių ligų 
registrų Europos mastu sudarymą, siekiant suprasti gydymo rezultatų skirtumų priežastis ir 
parengti geriausią praktiką. 

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 222
2 priedo 6 punkto 6.1a papunktis (naujas)
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6.1a. Renkant ir analizuojant duomenis 
apie sužeidimus, sudarant pagrindinių ligų 
(pvz., vėžio) registrus Europos mastu ir 
kuriant metodologijas ir duomenų bazes; 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant plėtoti sužalojimų prevencijos ir mažinimo priemones, būtina rinkti ir analizuoti 
duomenis apie sužalojimus ir kurti Europos pagrindinių ligų registrus.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 223
2 priedo 6 punkto 6.1b papunktis (naujas)

6.1b. Didinti supratimą apie įvairių 
visuomenės grupių sveikatos būklę, 
pavyzdžiui, rinkti ir apdoroti statistinius 
duomenis pagal priklausomybę socialinei 
grupei, etninę kilmę ir lytį; 

Or. sv

Pagrindimas

Išsamesnės žinios apie įvairių grupių sveikatą reikalingos tam, kad būtų galima parengti 
tinkamą priemonių, skirtų suvienodinti sveikatos būklę, pagrindą.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 224
2 priedo 6 punkto 6.2 papunktis

6.2 Suteikiant kitas, su sveikata susijusias 
žinias;

6.2. Suteikiant kitas, su sveikata susijusias 
žinias, įskaitant netradicinės ir 
alternatyviosios medicinos srityse; 

Or. en
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Pagrindimas

Visuomenės sveikatos sistemai reikalinga holistinė ir pliuralistinė koncepcija, be to, reikėtų 
atsižvelgti į netradicinės ir alternatyviosios medicinos (CAM) indėlį. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 225
2 priedo 6 punkto 6.2 papunktis

6.2. Suteikiant kitas, su sveikata susijusias 
žinias; 

6.2. Suteikiant kitas, su sveikata susijusias 
žinias, atsižvelgiant į netradicinės ir 
alternatyviosios medicinos indėlį; 

Or. en

Pagrindimas

Geresnės žinios apie netradicinę ir alternatyviąją mediciną gali daug prisidėti prie piliečių 
gebėjimo priimti tinkamus sprendimus dėl savo sveikatos. 

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 226
2 priedo 6 punkto 6.5 papunktis

6.5. Organizuojant pastovų tokios 
informacijos rinkimą kartu su statistikos 
programa, tarptautinėmis organizacijomis, 
agentūromis ir dalyvaujant projektuose.

6.5. Organizuojant pastovų tokios 
informacijos rinkimą kartu su statistikos 
programa, tarptautinėmis organizacijomis, 
agentūromis ir dalyvaujant projektuose ir 
siejant šią informaciją su įtarimą keliančių 
rizikos veiksnių ilgalaikiais stebėjimais tarp
gyventojų.

Or. en

Pagrindimas

Informacija yra vertingesnė, jei ji susieta su įtarimą keliančių rizikos veiksnių ilgalaikiais 
stebėjimais tarp gyventojų. 
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Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 227
2 priedo 6 punkto 6.7 papunktis

6.7. Skiriant didžiausią dėmesį pastovaus ir 
patikimo informacijos šaltinio piliečiams, 
sprendimus priimantiems subjektams, 
pacientams, slaugytojams, sveikatos 
specialistams ir kitoms susijusioms šalims 
suteikimui; 

6.7. Skiriant didžiausią dėmesį pastovaus ir 
patikimo informacijos šaltinio piliečiams, 
įskaitant žmonėms su negalia prieinamu
formatu, sprendimus priimantiems 
subjektams, pacientams, slaugytojams, 
sveikatos specialistams ir kitoms susijusioms 
šalims suteikimui; 

Or. en

Pagrindimas

Ypač svarbu, kad labiausiai pažeidžiamoms grupėms, kurios dažnai neturi galimybių 
pasinaudoti įprastiniais informacijos šaltiniais, būtų suteikta parengta pagal šią programą su 
sveikata susijusi informacija. 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 228
2 priedo 6 punkto 6.7a papunktis (naujas)

6.7a. Rinkti ir analizuoti duomenis apie 
negalias ir jų prevenciją bei kovą su jomis; 

Or. el

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų numatytos priemonės, skirtos rinkti ir analizuoti duomenis apie negalias. 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 229
2 priedo 6 punkto 6.8a papunktis (naujas)

6.8a. Rinkti ir analizuoti duomenis apie 
nevaisingumą; 
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Or. el

Pagrindimas

Šiuo metu viena iš šešių porų turi vaisingumo problemų. Dėl to svarbu įvertinti padėtį ir 
nustatyti vaisingumui įtaką darančius veiksnius, kurie gali būti susiję ir su aplinkosaugos 
veiksniais.

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 230
2 priedo 6 punkto 6.8a papunktis (naujas)

6.8a. Teikti atnaujintus duomenis apie 
įvairių aktyvių medžiagų turinčių 
farmacijos produktų kainas skirtingose 
valstybėse narėse;

Or. en

Pagrindimas

Tų pačių aktyvių medžiagų turinčių farmacijos produktų kainos skirtingose valstybėse narėse 
labai skirtingos. ES piliečiams turėtų būti sudaryta galimybė susipažinti su informacija dėl 
dėl šių kainų skirtumų, siekiant didesnės konkurencijos farmacijos sektoriuje.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 231
2 priedo 5 uždavinio 5.2 punktas (naujas)

5.2. GERINTI RYŠIUS SVEIKATOS 
KLAUSIMAIS SU ES PILIEČIAIS, 
DIDINANT VALSTYBIŲ NARIŲ 
INICIATYVŲ VERTĘ
5.2.1. Organizuoti sąmoningumo didinimo 
kampanijas. 
5.2.2. Organizuoti apklausas.
5.2.3. Rengti konferencijas, seminarus, 
ekspertų ir suinteresuotųjų šalių 
susitikimus.
5.2.4. Leisti su sveikata susijusius
informacinius leidinius.
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5.2.5. Teikti informaciją internetu.
5.2.6. Kurti informacijos punktus ir juos 
naudoti.

Or. en

Pagrindimas

Pakeista numeracija. Pakeista 1 priedo 1 punkto versija. Valstybės narės gali tinkamiausiai 
informuoti savo piliečius. Komisija gali padidinti iniciatyvų vertę skatindama keistis 
geriausia praktika ir lyginti sėkmingai įgyvendintų iniciatyvų rezultatus. 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 232
2 priedo 5 uždavinio 2 paantraštė (nauja) po 5.2 punkto (naujas)

KOOPERACIJA IR INTEGRACIJA

Or. en

Pakeitimą pateikė Christofer Fjellner

Pakeitimas 233
2 priedo 5 uždavinio 5.3 papunktis (naujas)

5.3. Didinti pilietinės visuomenės ir 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą kuriant 
sveikatos srities politikos kryptis.
5.3.1. Skatinti ir stiprinti Bendrijos masto 
sveikatos organizacijas.
5.3.2. Organizuoti mokymus ir didinti 
sveikatos organizacijų pajėgumą.
5.3.3. Užmegzti ryšius su 
nevyriausybinėmis sveikatos 
organizacijomis ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis.
5.3.4. Stiprinti Bendrijos masto 
patariamąsias institucijas ir priemones.
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5.3.5. Pripažinti, kad pacientai yra 
pilnamečiai, ir suteikti jiems sveikatos 
priežiūros vartotojų teises.

Or. sv

Pagrindimas

Pacientai ES šiandien sveikesni ir geriau informuoti negu kada nors anksčiau. Gydymas 
pasikeitė ir tapo profesionalesnis, apimantis daugiau suinteresuotųjų šalių. Pacientams reikia 
ne tik priežiūros, bet ir galimybės pasinaudoti medicinos pažanga ir skirtumais sveikatos 
sektoriuje, kurie turėtų atsispindėti teisės aktuose, visų pirma informacijos ir pasirinkimo 
laisvės medicinos priežiūros srityje požiūriu. 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Pakeitimas 234
2 priedo 5 uždavinio 5.4 papunktis (naujas)

5.4. SUKURTI SVEIKATOS KLAUSIMŲ 
INTEGRAVIMO Į KITAS BENDRIJOS POLITIKOS 
KRYPTIS KONCEPCIJĄ

5.4.1. Įvertinti metodus, skirtus Bendrijos 
politikos krypčių ir veiklos įtakai sveikatos 
sričiai. 
5.4.2. Keistis su valstybėmis narėmis 
geriausiomis praktikomis dėl nacionalinių 
politikos krypčių.
5.4.3. Vykdyti kitų politikos krypčių 
poveikio sveikatos sričiai tyrimus.
5.4.4. Plėtoti bendras politikos kryptis ir 
bendrus veiksmus, kurie būtų susieti ir 
suderinti su atitinkamomis Bendrijos 
programomis, veiksmais ir fondais.

Or. en

Pagrindimas

Pakeičia 86 pakeitimą. Reikalinga glaudi sveikatos politikos krypčių ir kitų Bendrijos 
politikos krypčių koordinacija. 
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pakeitimas 235
2 priedo 5 uždavinio 5.6 papunktis (naujas)

5.6. PAGERINTI ANKSTYVĄ PAVOJŲ 
APTIKIMĄ, ĮVERTINIMĄ IR INFORMACIJOS 
APIE JĮ PERDAVIMĄ:

5.6.1. Remti mokslinius patarimus ir 
pavojų vertinimą, taip pat vykdant 
Komisijos sprendimu Nr. 2004/210/EB1

įsteigtų nepriklausomų mokslinių komitetų 
užduotis.

5.6.2. Rinkti ir lyginti informaciją, kurti 
specialistų ir institutų tinklus. 

5.6.3. Skatinti pavojaus vertinimo 
metodologijų kūrimą ir derinimą. 

5.6.4. Imtis informacijos apie gyventojų 
ir atskirų grupių susidūrimą su 
cheminiais, biologiniais ir fiziniais 
sveikatos pavojais rinkimo ir apdorojimo 
veiksmų, įskaitant informaciją apie šių 
pavojų padarinius. 

5.6.5. Kurti iškylančių pavojų ankstyvo
aptikimo mechanizmus ir veiksmus naujai 
identifikuotų pavojų atveju. 

5.6.6. Rengti pranešimų apie pavojus 
gerinimo strategijas. 

5.6.7. Vesti mokymus, kaip įvertinti 
pavojus.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su pranešėjo 88 pakeitimu, tačiau papildytas svarbia pastaba, kad reikėtų stebėti 
pavojų padarinius specialistams, pavyzdžiui, gydytojams. 



AM\593879LT.doc 79/80 PE 367.644v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 236
2 priedo 5 uždavinio 3 paantraštė (nauja) po 5.5 punkto 

RIZIKOS, SAUGUMAS IR 
HORIZONTALUMO KLAUSIMAI

Or. en

Pakeitimą pateikė Jutta D. Haug

Pakeitimas 237
2 priedo 5 uždavinio 5.7.4 punktas (naujas)

5.7.4. Parengti Europos organų donoro 
pažymėjimą. 

Or. de

Pagrindimas

Susijęs su pranešėjo 89 pakeitimu. Visoje Europoje galiojantis Europos organų donoro 
pažymėjimas sudarytų tinkamas sąlygas medicinos reikmėms naudoti aukštos kokybės saugius 
žmogaus kilmės organus ir medžiagas. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 238
2 priedo 4 uždavinio 5.9 punktas (naujas) 

5.9. Parengti bendrą standartą dėl 
visuomeninių fondų paramos medicinai.

Or. pl

Pagrindimas

Bendro minimalaus standarto dėl visuomeninių fondų paramos medicinai nebuvimas yra 
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kliūtis 4 uždavinio tikslams pasiekti. 


