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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Grozījums Nr. 91
1. apsvērums

1) Kopiena var dot ieguldījumu iedzīvotāju 
veselības, drošības un ekonomisko interešu
aizstāvēšanā ar darbībām sabiedrības 
veselības un patērētāju aizsardzības jomā.

1) Kopiena ir uzņēmusies saistības 
veselības veicināšanā un uzlabošanā, 
slimību profilaksē, un cīņā pret 
potenciāliem apdraudējumiem veselībai.
Tai koordinēti un saskaņoti jāņem vērā 
sabiedrības intereses un cerības. Kopiena 
var dot ieguldījumu iedzīvotāju veselības un
drošības aizstāvēšanā ar darbībām 
sabiedrības veselības jomā, kas šajās 
dalībvalstīs pievieno vērtību.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj grozījumu Nr. 3. Sabiedrības veselībai ir primāra nozīme un tās aizsardzība skar visus 
bez izņēmuma. EK līguma 152. pants uzliek Kopienai par pienākumu veicināt un uzlabot 
veselību, novērst cilvēku saslimstību un novērst cilvēku veselības apdraudējumu avotus. Lai 
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īstenotu veselības aizsardzības uzdevumus, nepieciešams ieviest koordinētus un saskaņotus 
pasākumus, nodrošinot augstu sabiedrības veselības aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Grozījums Nr. 92
1. apsvērums

1) Kopiena var dot ieguldījumu iedzīvotāju 
veselības, drošības un ekonomisko interešu
aizstāvēšanā ar darbībām sabiedrības 
veselības un patērētāju aizsardzības jomā.

1) Kopiena ir uzņēmusies saistības 
veselības veicināšanā un uzlabošanā, 
slimību profilaksē un samazināšanā, un 
cīņā pret potenciāliem apdraudējumiem 
veselībai. Tai saskaņotā un saskanīgā veidā 
jārisina cilvēku bažas, ko izraisa 
apdraudējumi veselībai un cerības uz 
augsta līmeņa veselības aizsardzību.
Kopiena var dot ieguldījumu iedzīvotāju 
veselības un drošības aizstāvēšanā ar 
darbībām sabiedrības veselības jomā.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības veselība ir primāras nozīmes kopējais labums un tās aizsardzība skar visus bez 
izņēmuma. EK līguma 152. pants uzliek Kopienai par pienākumu veicināt un uzlabot veselību, 
novērst cilvēku saslimstību un novērst cilvēku veselības apdraudējumu avotus. Lai īstenotu 
veselības aizsardzības uzdevumus, nepieciešams ieviest koordinētus un saskaņotus pasākumus, 
nodrošinot augstu sabiedrības veselības aizsardzību. Saprātīgai sabiedrības veselības politikai, 
kura atbilst 21. gadsimta uzdevumu risināšanai, jācenšas samazināt slimības, lai novērstu 
turpmāku veselības pasliktināšanos. 

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 93
1. apsvērums

1) Kopiena var dot ieguldījumu iedzīvotāju 
veselības, drošības un ekonomisko interešu 
aizstāvēšanā ar darbībām sabiedrības 
veselības un patērētāju aizsardzības jomā.

1) Kopiena var dot ieguldījumu iedzīvotāju 
veselības, drošības un ekonomisko interešu 
aizstāvēšanā ar darbībām sabiedrības 
veselības jomā, kas pievieno vērtību šo 
dalībvalstu politikai.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Irena Belohorská

Grozījums Nr. 94
1.a apsvērums (jauns)

1.a) Laba veselība ir labas ekonomiskās 
darbības pamatā.

Or. en

Pamatojums

Slikta veselība, slimības atvaļinājums un agra aiziešana pensijā samazina nodarbinātības 
rādītājus un darbaspēka efektivitāti, tādējādi kavējot ekonomikas izaugsmi.

Grozījumu iesniedza Justas Vincas Paleckis

Grozījums Nr. 95
1.a apsvērums (jauns)

1.a) Uzņemoties saistības, kas paredz 
saglabāt un uzlabot pilsoņu veselību, 
Kopienai jāapsver arī ētikas vērtības, lai 
netiktu pārkāpti spēkā esošie rīcības 
kodeksi.

Or. en

Pamatojums

Vajadzēja paskaidrot teikumu, kas ietverts 3.1 punktā šī lēmuma ievadā: „Eiropas iedzīvotāju 
veselības uzlabošana ir galīgais mērķis visām veselības aizsardzības darbībām, kas tiek veiktas 
saskaņā ar Līgumu”, jo tiesiski un ētiski apsvērumi nosaka, ka, lai sasniegtu mērķi, nedrīkst 
izmantot visus pieejamos līdzekļus, kuri galu galā uzlabotu pilsoņu veselību.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Grozījums Nr. 96
1.b apsvērums (jauns)

1. b) Veselības aizsardzības nozari raksturo 
tā ievērojamais izaugsmes, novatorisma un 
dinamisma potenciāls, kā arī finanšu un 
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sociālās ilgtspējas un veselības aprūpes 
sistēmas efektivitātes uzdevumi, kuru 
cēlonis citu starpā ir paredzamā dzīves 
ilguma pagarināšanās un sasniegumi 
medicīnas jomā.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj grozījumu Nr. 5. Veselības aizsardzības nozarē notikusi strauja finansiāla attīstība, 
pieaugot ieguldījumiem un palielinoties nodarbinātībai, kā arī ieviešot jaunas tehnoloģijas un 
novatorismu, īpaši attīstītajās valstīs. Tajā pat laikā, ņemot vērā paredzamā dzīves ilguma
paaugstināšanos un to, ka veselības aizsardzības nozare ir nozīmīga dalībvalstu sociālās 
apdrošināšanas sistēmu daļa, izdevumi veselības un veselības aprūpes jomā pieauguši par 
gandrīz 10 % no dalībvalstu IKP.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Grozījums Nr. 97
1.d apsvērums (jauns)

1. d) Pastāv virkne nopietnu pārrobežu
apdraudējumu veselībai un rodas aizvien 
jauni apdraudējumi, kuri pieprasa 
turpmāku Kopienas rīcību. Uzraudzībai, 
agrīnai brīdināšanai un cīņai pret 
nopietniem apdraudējumiem veselībai 
vajadzīga Kopienas spēja rīkoties 
koordinēti un efektīvi.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj 7. grozījumu. Secīgas pārtikas krīzes, SARS vīrusa, kas pirmo reizi parādījās Ķīnā, 
izraisītā panika visā pasaulē, putnu gripa un gripas pandēmijas iespējamība tuvā nākotnē, kas 
varētu prasīt miljoniem dzīvību, un vides problēmas, kas ietekmē sabiedrības veselību, uzsver 
ārkārtējo sabiedrības veselības nozīmi un līdz ar to tās aizsardzības nozīmi pilsoņiem, kuri 
aicina efektīvi rīkoties Eiropas Savienības līmenī. Turklāt Eiropas pilsoņu mobilitāte un personu 
pārvietošanās brīvība ES aicina ievērot modrību, lai mēs būtu gatavi cīņai ar nopietniem 
pārrobežu apdraudējumiem, laikus varam brīdināt par šādiem apdraudējumiem un apkarot tos.
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Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 98
1.d apsvērums (jauns)

1. d) Kopienai prioritāri jāapskata nopietni 
pārrobežu apdraudējumi veselībai, kas 
pieprasa dalībvalstīm rīkoties, uzraugot, 
savlaicīgi brīdinot un koordinēti reaģējot.

Or. en

Pamatojums

Kopienas sabiedrības veselības politikas prioritātei jābūt vērstai uz pārrobežu apdraudējumiem 
veselībai, jo šajā jomā ir būtiski, lai ES darbība būtu koordinēta un papildinātu dalībvalstu 
veiktos pasākumus.

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 99
1.d apsvērums (jauns)

1. d) Jau pastāv virkne nopietnu 
apdraudējumu veselībai un rodas aizvien 
jauni apdraudējumi, kuri pieprasa 
uzmanību. Uzraudzība, agrīnā brīdināšana 
un rīcība, cīnoties ar nopietnām 
epidēmijām, ir atkarīga no Kopienas spējas 
rīkoties efektīvi un koordinēti.

Or. it

Pamatojums

Valstu robežas neierobežo epidēmisku slimību izplatību, (kā tika uzskatīts pagātnē).Šādas 
slimības, (kuru piemērs ir putnu gripa,) var tikt pārnēsātas uz jebkuru pasaules daļu.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 100
1.e apsvērums (jauns)

1. e) Saskaņā ar PVO 2005. gada Ziņojumu 
par veselību Eiropā svarīgākie slimību 
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iemesli reģionā saistībā ar invaliditātes 
koriģētiem dzīves gadiem (IKDG) ir 
neinfekciozās slimības (77 %  no kopējā 
skaita), ārēju iemeslu izraisītas traumas un 
saindēšanās (14%), kā arī infekcijas 
slimības (9%). Septiņas galvenās slimības 
— sirds išēmiskā slimība, unipolārā 
depresija, cerebrovaskulārās slimības, 
alkohola lietošanas izraisīti traucējumi, 
hroniskas plaušu slimības, plaušu vēzis un 
satiksmes negadījumu izraisītas traumas 
veido 34 % no IKDG reģionā. Septiņi 
galvenie riska faktori — tabaka, alkohols, 
augsts asinsspiediens, augsts holesterīna 
līmenis, palielināts svars, neliels augļu un 
dārzeņu patēriņš, kā arī fiziskas aktivitātes 
trūkums veido 60 % no IKDG. Turklāt 
infekcijas slimības, piemēram, HIV/AIDS, 
gripa, tuberkuloze, malārija, kā arī 
mikrobu rezistence sāk apdraudēt visu 
cilvēku veselību Eiropā.

Or. en

(skatīt grozījumu Nr. 8.)

Pamatojums

Izstrādājot sabiedrības veselības programmas Eiropas Savienībā, ir ļoti būtiski ņemt vērā PVO 
autoritatīvos datus.

Grozījumu iesniedza Alfonso Andria

Grozījums Nr. 101
1.e apsvērums (jauns)

(skatīt 8. grozījumu)

1. e) Saskaņā ar PVO 2005. gada Ziņojumu 
par veselību Eiropā svarīgākie slimību 
iemesli reģionā saistībā ar invaliditātes 
koriģētiem dzīves gadiem (IKDG) ir 
neinfekciozās slimības (77 %  no kopējā 
skaita), ārēju iemeslu izraisītas traumas un 
saindēšanās (14%), kā arī infekcijas 
slimības (9%). Septiņas galvenās slimības 
— sirds išēmiskā slimība, unipolārā 
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depresija, cerebrovaskulārās slimības, 
alkohola lietošanas izraisīti traucējumi, 
hroniskas plaušu slimības, plaušu vēzis un 
satiksmes negadījumu izraisītas traumas 
veido 34 % no IKDG reģionā. Septiņi 
galvenie riska faktori — tabaka, alkohols, 
augsts asinsspiediens, augsts holesterīna 
līmenis, palielināts svars, neliels augļu un 
dārzeņu patēriņš, kā arī fiziskas aktivitātes 
trūkums veido 60 % no IKDG. Turklāt 
infekcijas slimības, piemēram, HIV/AIDS, 
gripa, tuberkuloze, malārija, kā arī 
mikrobu rezistence sāk apdraudēt visu 
cilvēku veselību Eiropā. Viens no 
programmas nozīmīgiem uzdevumiem būtu 
precīzāk noteikt svarīgākos slimību cēloņus 
Kopienā..

Or. it

Pamatojums

Izstrādājot ES sabiedrības veselības programmas, jāņem vērā PVO 2005. gada ziņojumā 
ietvertie dati un īpaši galvenās slimības un galvenie riska faktori IKDG izpratnē. Saskaņā ar 
4. un 5. tabulu tiek piemēroti šādi IKDG procentuālie rādītāji. Septiņas galvenās slimības: sirds 
išēmiskā slimība 10,5%, cerebrovaskulārās slimības 7,2%, unipolārā depresija 6,2%, alkohola 
lietošanas izraisīti traucējumi 3,1%, satiksmes negadījumu izraisītas traumas 2,4%, hroniskas 
plaušu slimības 2,3% un plaušu vēzis 2%. Septiņi riska faktori: augsts asinsspiediens 12,8%, 
tabaka 12,3%, alkohols 10,1%, augsts holesterīna līmenis 8,7%, palielināts svars 7,8%, neliels 
augļu un dārzeņu patēriņš 4,4% un fiziskas aktivitātes trūkums 3,5%.

Grozījumu iesniedza Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Grozījums Nr. 102
1.e apsvērums (jauns)

(skatīt grozījumu Nr. 8. )

1. e) Saskaņā ar PVO 2005. gada Ziņojumu 
par veselību Eiropā svarīgākie slimību 
cēloņi reģionā saistībā ar invaliditātes 
koriģētiem dzīves gadiem (IKDG) ir 
neinfekciozās slimības (77 % no kopējā 
skaita), ārēju cēloņu izraisītas traumas un 
saindēšanās (14%), kā arī infekcijas 
slimības (9%). Septiņas galvenās slimības 
— sirds išēmiskā slimība, 
cerebrovaskulārās slimības, unipolārā 
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depresija, alkohola lietošanas izraisīti 
traucējumi, satiksmes negadījumu izraisītas 
traumas, hroniskas plaušu slimības un 
plaušu vēzis veido 34 % no IKDG reģionā. 
Septiņi galvenie riska faktori — augsts 
asinsspiediens, tabaka, alkohols, augsts 
holesterīna līmenis, palielināts svars, 
neliels augļu un dārzeņu patēriņš, kā arī 
fiziskas aktivitātes trūkums veido 60 % no 
IKDG. Turklāt visu Eiropas iedzīvotāju 
veselību sāk apdraudēt infekcijas slimības, 
piemēram, HIV/AIDS, gripa, tuberkuloze 
un malārija, kā arī mikrobu rezistence. 
Viens no programmas nozīmīgiem 
uzdevumiem būtu precīzāk noteikt 
svarīgākos slimību cēloņus Kopienā.

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo referenta grozījumu Nr. 8, taču sakārto pareizā secībā galvenās 
slimības un galvenos riska faktorus IKDG izpratnē tā, lai tiktu atspoguļots PVO Eiropas 
veselības ziņojuma teksts un ziņojumā ietvertās tabulas. Saskaņā ar 4. un 5. tabulu tiek piemēroti 
šādi IKDG procentuālie rādītāji. Septiņas galvenās slimības: sirds išēmiskā slimība 10,5%, 
cerebrovaskulārās slimības 7,2%, unipolārā depresija 6,2%, alkohola lietošanas izraisīti 
traucējumi 3,1%, satiksmes negadījumu izraisītas traumas 2,4%, hroniskas plaušu slimības 2,3% 
un plaušu vēzis 2%. Septiņi riska faktori: augsts asinsspiediens 12,8%, tabaka 12,3%, alkohols 
10,1%, augsts holesterīna līmenis 8,7%, palielināts svars 7,8%, neliels augļu un dārzeņu 
patēriņš 4,4% un fiziskas aktivitātes trūkums 3,5%.

Grozījumu iesniedza Riitta Myller, John Bowis

Grozījums Nr. 103
1.e apsvērums (jauns)

1. e) Astoņi galvenie neinfekciozo slimību 
izraisīto nāves gadījumu cēloņi PVO 
Eiropas reģionā ir sirds un asinsvadu 
slimības, neiropsihiatriskie traucējumi, 
vēzis, gremošanas trakta slimības, 
elpošanas orgānu slimības, maņas orgānu 
traucējumi, muskulatūras un skeleta 
slimības un cukura diabēts. Turklāt nesen 
veikta pētījuma rezultāti, kura pamatā 
izmantots PVO lietots slimības modelis, liek 
domāt, ka ar diabētu saistītā mirstība 
visdrīzāk ir ievērojami lielāka, nekā to 
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nosaka iepriekš izteiktās pasaules mēroga 
prognozes, kuras pamatojās uz miršanas 
apliecību skaitu, jo personu, kas sirgst ar 
diabētu, nāves cēlonis visbiežāk ir sirds un 
asinsvadu vai nieru slimības.  

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar referenta iesniegto grozījumu Nr. 8 (1.e apsvērums (jauns)).

Grozījumu iesniedza John Bowis, Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 104
1.f apsvērums (jauns)

1. f) Diabēts un aptaukošanās rada 
nopietnu apdraudējumu Eiropas 
Savienības pilsoņiem un tāpēc programmai 
jārisina šis svarīgais jautājums, cita starpā 
pamatojoties uz atbilstīgu datu savākšanu 
un analīzi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Linda McAvan, Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 105
1.f apsvērums (jauns)

1. f) Apdraudējumu veselībai Eiropā rada 
mikrobu rezistence antibiotikām un 
neinfekciozās slimības. Galvenās bažas 
izraisa pētījumu trūkums jaunu antibiotiku 
jomā, kā arī esošo antibiotiku nepareiza 
lietošana. Tāpēc ir svarīgi savākt un 
analizēt atbilstīgus datus.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Alojz Peterle

Grozījums Nr. 106
1.f apsvērums (jauns)

1. f) Vismaz trešā daļa vēža slimību ir 
novēršamas. Nepieciešama ilgstoši centieni, 
lai stiprinātu un paātrinātu vēža profilakses 
un kontroles zināšanu pārveidošanu rīcībā, 
kas vērsta uz sabiedrības veselību.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar PVO datiem dramatisku saslimšanas ar vēzi pieaugumu radīs tas, ka Eiropas 
iedzīvotāji noveco, kā arī vēža epidēmijas pieaugums būs saistīts ar pieaugošo tabakas 
lietošanu, neveselīgiem ēšanas paradumiem, mazkustīgu dzīvesveidu, atsevišķām infekcijām un 
kancerogēnām vielām.
Vēzis tiek diagnosticēts katram trešajam eiropietim un Eiropā šī slimība nogalina katru ceturto 
cilvēku.  Visefektīvākā ilgtermiņa vēža kontroles stratēģija ir profilakse.
Piemēram, Eiropas kodekss pret vēzi varētu sniegt jaunu stimulu vēža apkarošanai jaunajās 
dalībvalstīs, kurās ir lielākie mirstības rādītāji no šīs slimības.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 107
2.a apsvērums (jauns)

2. a) Programma īpaši uzsver veselības 
apstākļu uzlabošanas un veselīga 
dzīvesveida veicināšanas nozīmību bērnu 
un jauniešu vidū.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka slimību samazināšanai pieaugušo cilvēku vidū efektīvākais līdzeklis ir veselīga 
dzīvesveida ievērošana jau kopš bērnības, uz programmas resursus jāizmanto, lai uzlabotu 
jaunās paaudzes veselību.

Grozījumu iesniedza Karin Jöns

Grozījums Nr. 108
3. apsvērums



AM\593879LV.doc 11/76 PE 367.644v01-00

 Ārējais tulkojums LV

3) Viena integrēta programma palīdzētu 
maksimāli izmantot mērķu sinerģiju un 
darbību izpildi šajās jomās, vienlaikus 
saglabājot pamatelementus un specifiku 
rīcībai veselības un patērētāju aizsardzības 
jomā. Veselības un patērētāju aizsardzības 
pasākumu apvienošana vienā programmā 
var palīdzēt pildīt kopīgos mērķus par 
iedzīvotāju pasargāšanu no riskiem un 
apdraudējuma, ar to palielinot iedzīvotāju 
spēju iegūt zināšanas un iespējas pieņemt 
lēmumus savās interesēs, un atbalstot 
veselības un patērētāju aizsardzības mērķu 
ieviešanu visās Kopienas politikās un 
darbībās. Ar administratīvo struktūru un 
sistēmu apvienošanu varētu panākt 
programmas efektīvāku īstenošanu, 
palīdzot labāk izmantot pieejamos Kopienas 
resursus, kas atvēlēti veselības un 
patērētāju aizsardzībai.

3) Programmai jāpalīdz sasniegt mērķus, 
kuri nosaka pilsoņu aizsardzību no 
apdraudējuma veselībai un jāpalielina 
pilsoņu piekļuves iespējas atbilstīgai 
informācijai, kas dotu viņiem iespēju 
pieņemt savām interesēm piemērotākos 
lēmumus.

Or. de

Pamatojums

Šeit ir būtiski gan saistībā ar vārdu izvēli, gan savādāk uzsvērt to, ka programmas mērķu 
īstenošana ir obligāta.

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 109
3. apsvērums

3) Viena integrēta programma palīdzētu 
maksimāli izmantot mērķu sinerģiju un 
darbību izpildi šajās jomās, vienlaikus 
saglabājot pamatelementus un specifiku 
rīcībai veselības un patērētāju aizsardzības 
jomā. Veselības un patērētāju aizsardzības 
pasākumu apvienošana vienā programmā
var palīdzēt pildīt kopīgos mērķus par 
iedzīvotāju pasargāšanu no riskiem un 
apdraudējuma, ar to palielinot iedzīvotāju
spēju iegūt zināšanas un iespējas pieņemt 
lēmumus savās interesēs, un atbalstot 
veselības un patērētāju aizsardzības mērķu 
ieviešanu visās Kopienas politikās un 
darbībās. Ar administratīvo struktūru un 

3) Programmai ir jāpalīdz sasniegt mērķus, 
kuri nosaka pilsoņu aizsardzību no riskiem 
un apdraudējuma un jāpalīdz viņiem 
optimizēt savu fiziskās un garīgās veselības 
stāvokli, nodrošinot viņiem labāku piekļuvi 
informācijai par šādiem riskiem un 
apdraudējumu, tādējādi palielinot iespējas 
pieņemt lēmumus savās interesēs.
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sistēmu apvienošanu varētu panākt 
programmas efektīvāku īstenošanu, 
palīdzot labāk izmantot pieejamos Kopienas 
resursus, kas atvēlēti veselības un 
patērētāju aizsardzībai.

Or. sv

Pamatojums

Ņemot vērā pašreizējos sasniegumus medicīnā, sabiedrības veselībā notiek gan iespēju 
izmantošana, gan risku minimizēšana. Tāpēc ir svarīgi ieviest optimistisku pieskaņu. Tomēr šo 
iespēju izmantošana ir lielā mērā atkarīga no katra cilvēka apņemšanās uzlabot savu veselību un 
tāpēc ir svarīgi teksta sākuma daļā akcentēt paša cilvēka pūliņu nozīmību, lai sasniegtu labus 
rezultātus.

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 110
3. apsvērums

3) Viena integrēta programma palīdzētu 
maksimāli izmantot mērķu sinerģiju un 
darbību izpildi šajās jomās, vienlaikus 
saglabājot pamatelementus un specifiku 
rīcībai veselības un patērētāju aizsardzības 
jomā.
Veselības un patērētāju aizsardzības 
pasākumu apvienošana vienā programmā 
var palīdzēt pildīt kopīgos mērķus par 
iedzīvotāju pasargāšanu no riskiem un 
apdraudējuma, ar to palielinot iedzīvotāju 
spēju iegūt zināšanas un iespējas pieņemt 
lēmumus savās interesēs, un atbalstot 
veselības un patērētāju aizsardzības mērķu 
ieviešanu visās Kopienas politikās un 
darbībās. Ar administratīvo struktūru un 
sistēmu apvienošanu varētu panākt 
programmas efektīvāku īstenošanu, 
palīdzot labāk izmantot pieejamos Kopienas 
resursus, kas atvēlēti veselības un 
patērētāju aizsardzībai.

3) Veselības programmai ir jāpalīdz
sasniegt mērķus, kuri nosaka pilsoņu 
aizsardzību no riskiem un apdraudējuma, 
tostarp tādiem riskiem un apdraudējuma, 
kuru atsevišķas personas nevar kontrolēt, 
kā, piemēram, atkarība no recepšu 
medikamentiem, palielinot iedzīvotāju spēju 
iegūt zināšanas un iespējas pieņemt 
lēmumus savās interesēs, un atbalstot 
veselības aizsardzības mērķu ieviešanu visās 
Kopienas politikās un darbībās. 

Or. en
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Pamatojums

Nepieciešama Kopienas rīcība, lai palīdzētu dalībvalstīm cīnīties ar zināmiem riskiem un 
apdraudējumiem. Līdz šim dalībvalstis nav spējušas efektīvi risināt veselības kaitējuma 
problēmu, ko izraisa atkarība no recepšu medikamentiem. Sekas, ko tā atstāj uz personām, var 
raksturot kā līdzīgas sekām, kādas atstāj atkarība no heroīna un alkoholiskajiem dzērieniem.  

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Grozījums Nr. 111
3.a apsvērums (jauns)

3. a) Veselības programma var palīdzēt 
izskaust vīriešu un sieviešu nevienlīdzību, 
kuru ietekmē ne tikai bioloģiskas 
atšķirības, bet gan galvenokārt ētikas un 
morāles principi, sociālais konteksts, 
piekļuve izglītībai, zināšanas un 
informācija, sociāli ekonomiskās atšķirības 
un birokrātiskas problēmas, kas traucē 
piekļūt veselības aprūpei.

Or. nl

Pamatojums

Pēdējo 20 gadu laikā ir pieaugusi izpratne par to, ka vīrieši un sievietes saņem atšķirīgus 
medicīnas un veselības aprūpes pakalpojumus. Ārstēšanā un aprūpē nepārprotami ir 
novērojama dzimumu diskriminācija. Pašreiz ir vispārpieņemts un atzīts fakts, ka dzimums 
nosaka veselību tādā pat mērā, kā sociālā, ekonomiskā un etniskā situācija. Nodrošinot, ka 
veselības programma pievērš uzmanību dzimumu diskriminācijai, nākotnē radīsies iespējas 
pastiprināti ņemt vērā īpašās sieviešu vajadzības medicīnas un veselības aprūpes pakalpojumu 
jomā.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 112
3.b apsvērums (jauns)

3. b) Veicot slimību profilaksi, tiek 
palielināts veselīga mūža ilgums (HLY), 
kam ir liela nozīme ES pilsoņu labklājībā 
un kas palīdz sasniegt Lisabonas procesa 
mērķus ilgtspējas nodrošināšanā valsts 
finansēs, kurās spriedzi rada pieaugošās 
veselības aprūpes un sociālās drošības 
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izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu labot projekta ziņojuma 3. b (jauns) apsvērumā lietoto valodu, jo tā norāda uz 
invaliditāti ļoti negatīvā veidā, kas ir ļoti lielā mērā atbilst medicīniskai pieejai individualitātei.
Cilvēki ar īpašām vajadzībām ir aktīvi darbojušies, skaidrojot, ka invaliditāte nenozīmē, ka 
cilvēks ar īpašām vajadzībām ir slims vai nespējīgs. Tāpēc nav pieņemama projekta ziņojumā 
lietotā valoda, kas norāda uz invaliditāti šādā veidā.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Grozījums Nr. 113
3.d apsvērums (jauns)

3. d) Programmai jāveicina veselības 
nevienlīdzības cēloņu noskaidrošana un 
cita starpā jāveicina paraugprakses
apmaiņu, kas palīdzētu tos risināt.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj 15. grozījumu. Programmai vajadzētu būt vērstai uz pasākumiem, kas cita starpā 
palīdzētu samazināt nevienlīdzību.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Grozījums Nr. 114
3.e apsvērums (jauns)

3. e) Ir būtiski regulāri apkopot, apstrādāt 
un analizēt salīdzināmus datus, veselības 
stāvokļa efektīvai uzraudzībai Eiropas 
Savienībā. Tas dotu iespēju Komisijai un 
dalībvalstīm uzlabot sabiedrībai sniegto 
informāciju un definēt piemērotas 
stratēģijas, politikas virzienus un darbības, 
lai sasniegtu augtu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni. Darbībās un atbalsta 
pasākumos jācenšas panākt sabiedrības 
veselības attīstībai paredzēto datu un 
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informācijas apmaiņas sistēmu un 
informācijas tīklu saderību un 
savietojamību. Dzimums, vecums un 
etniskā izcelsme ir būtiski veselības 
apsvērumi. Tāpēc jāveic atbilstoša būtisko 
datu analīze.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj 16. grozījumu. Neveicot sistemātisku datu savākšanu, apstrādi un analīzi Kopienas 
līmenī, veselības uzraudzība nevar būt efektīva. Tāpēc ir būtiski iegūt objektīvu, ticamu, 
savietojamu, salīdzināmu un apmaināmu informāciju Kopienas līmenī. Ir tikpat svarīgi 
nodrošināt, ka veselības sektorā darbojas savietojamas un sadarboties spējīgas sistēmas un 
informācijas tīkli.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 115
3.g apsvērums (jauns)

3.g) Paraugprakses apmaiņa var palīdzēt 
optimizēt veselības resursu izmantošanu un 
uzlabot pilsoņiem sniegtos pakalpojumus. 
Tāpēc ir jāizstrādā pamatnostādnes un 
jānosaka rādītāji, kas rosinātu veikt 
paraugprakses apmaiņu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Grozījums Nr. 116
3.h apsvērums (jauns)

3.h) Ir svarīgi veicināt paraugpraksi 
slimību un traumu ārstēšanā, lai novērstu 
turpmāku veselības pasliktināšanos, kā arī 
izveidot etaloncentrus īpašām slimībām.

Or. en
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Pamatojums

Aizstāj 19. grozījumu. Pašizskaidrojošs.

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 117
3.h apsvērums (jauns)

3.h) Ir svarīgi veicināt paraugpraksi un 
saprātīgas alternatīvas, kas, iespējams, 
atzīstamas par labākām, ņemot vērā 
sociālus, reliģiskus vai citus individuālus 
iemeslus, kā arī veicināt jaunāko metožu 
pielietošanu slimību un traumu ārstēšanā, 
lai novērstu turpmāku veselības 
pasliktināšanos.

Or. sv

Pamatojums

Ir svarīgi ņemt vērā, ka pašreiz medicīniskā aprūpe ir tik kvalitatīva, ka ikvienam ir iespēja 
izvēlēties ārstēšanas metodi saskaņā ar sociālu, reliģisku vai savādāku individuālu pārliecību, 
un, objektīvi spriežot, tā var nebūt tikpat laba kā cita metode. Piemēram, persona, kas mirst no 
vēža, iespējams, vēlēsies būt kopā ar tuviniekiem, nevis paildzināt savu dzīvi; cita persona, 
pamatojoties uz reliģisku pārliecību, var noraidīt, piemēram, asins pārliešanu, vai kādai 
personai vienkārši var būt vairāk paļāvības uz kādu vecāku ārstēšanas metodi un nevēlēšanās 
izmēģināt jaunāku metodi. Ir ārkārtīgi svarīgi ņemt vērā šādas vēlmes, jo pacienta paša griba un 
apņemšanās vienmēr ir galvenie faktori, kas nosaka ārstēšanas stratēģiju.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Grozījums Nr. 118
3.j apsvērums (jauns)

3.j) Programmai jādod ieguldījums datu 
savākšanā un atbilstīgas politikas 
veicināšanā saistībā ar pacientu mobilitāti, 
kā arī ar veselības aprūpes speciālistu 
mobilitāti. Tai jāsekmē turpmāka Eiropas 
veselības zonas un īpaši Eiropas veselības 
apdrošināšanas kartes attīstība ar vienotu 
Eiropas iniciatīvu palīdzību, sadarbojoties 
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ar citām Eiropas politikas jomām.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj 21. grozījumu. Pacientu un veselības aprūpes speciālistu mobilitāte ir galvenais 
uzdevums Eiropas Savienības veselības sektorā. Ņemot vērā to, ka Eiropas Kopienas Tiesas 
precedenta tiesības atzīst pacientu tiesības uz tādu medicīnas izdevumu kompensāciju, kuri 
radušies citā dalībvalstī, taču tās nodala aprūpi, kas sniegta slimnīcā un ārpus slimnīcas, kā arī 
saista šo tiesību izmantošanu ar zināmiem nosacījumiem, lai nodrošinātu finanšu līdzsvaru un 
sociālo drošību ar mērķi nodrošināt augstu veselības aizsardzības līmeni, Kopienas rīcībai jābūt 
saistītai ar jautājumiem, kas apskata pacientu mobilitāti un veselības iniciatīvu veicināšanu, un 
jo īpaši turpmāku „Eiropas veselības apdrošināšanas kartes” attīstību.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 119
3.j apsvērums (jauns)

3.j) Programmai jādod ieguldījums arī datu 
apkopošanā par pacientu mobilitāti un 
veselības speciālistu mobilitāti. Tai 
jāatvieglo Eiropas e-veselības jomas, un jo 
īpaši elektroniskās veselības kartes, tālāka 
attīstība, vienlaikus izstrādājot striktus 
kvalitātes kritērijus, kas piemērojami ar 
veselības jomu saistītām tīmekļa vietnēm. 

Or. en

Pamatojums

Internetam var būt ievērojama pievienotā vērtība, piedāvājot platformu, kas sniegtu obligāto ar 
veselību saistīto informāciju un pakalpojumus. Tomēr programmai jānodrošina nepieciešamie 
pasākumi, kas izstrādātu kvalitātes kritērijus ar veselību saistītām tīmekļa vietnēm, lai garantētu, 
ka Eiropas elektroniskā veselības zona sniedz uzticamu un drošu informāciju un pakalpojumus.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 120
3.j apsvērums (jauns)

3.j) Telemedicīnas lietojumprogrammu 
veicināšana var dot ieguldījumu pacientu 
mobilitātes uzlabošanā un medicīniskās 
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aprūpes saņemšanā mājās, tā atslogojot 
primārās aprūpes sniegšanu un samazinot 
apgrūtinājumu, ko rada slimība un trauma.

Or. el

Pamatojums

Telemedicīnas lietojumprogrammas uzlabo pacientu mobilitāti, sekmē ātru un atbilstīgu piekļuvi 
veselības aprūpes pakalpojumiem, tajā pat laikā palīdzot samazināt slimības un traumas ietekmi 
un racionalizējot veselības sektora izdevumus.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 121
3.n apsvērums (jauns)

3.n) Programmai īpaši jāpievēršas 
slimībām, kas ir saistītas ar dzimumu 
(piemēram, krūts un prostatas vēzis, 
osteoporoze utt.).

Or. en

Pamatojums

Daudzas slimības ar augstu izplatību skar konkrētu dzimumu, tāpēc ir nepieciešams tās apskatīt 
atsevišķi.

Grozījumu iesniedza Irena Belohorská

Grozījums Nr. 122
4. apsvērums

4) Veselības un patērētāju aizsardzības 
politikai ir kopīgi mērķi, kas saistīti ar 
aizsardzību pret riskiem, ar iedzīvotāju 
lēmumu pieņemšanas uzlabošanu un 
veselības un patērētāju aizsardzības interešu 
integrāciju visās Kopienas politikas jomās, 
kā arī kopīgi instrumenti, piemēram, saziņas 
līdzekļi, pilsoniskās sabiedrības iespēju 
paplašināšana attiecībā uz veselības un 
patērētāju aizsardzības jautājumiem, un 
starptautiskās sadarbības veicināšana par šīm 
problēmām. Tādas problēmas kā uzturs un 

4) Veselības un patērētāju aizsardzības 
politikai ir kopīgi mērķi, kas saistīti ar 
aizsardzību pret riskiem, ar iedzīvotāju 
lēmumu pieņemšanas uzlabošanu un 
veselības un patērētāju aizsardzības interešu 
integrāciju visās Kopienas politikas jomās, 
kā arī kopīgi instrumenti, piemēram, saziņas 
līdzekļi, pilsoniskās sabiedrības iespēju 
paplašināšana attiecībā uz veselības un 
patērētāju aizsardzības jautājumiem, un 
starptautiskās sadarbības veicināšana par šīm 
problēmām. Tādas problēmas kā fizisko 
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aptaukošanās, tabaka un citas izvēles 
attiecībā uz patēriņu, kas saistās ar veselību, 
ir piemēri transversālām tēmām, kas atstāj 
iespaidu kā uz veselības, tā arī patērētāju 
aizsardzību. Vienota pieeja šiem kopīgajiem 
mērķiem un instrumentiem ļaus efektīvāk 
īstenot darbības, kas kopējas veselības un 
patērētāju aizsardzībai. Kā veselības, tā arī 
patērētāju aizsardzības jomā ir arī atsevišķi 
mērķi, kurus jāīsteno ar katrai no šīm divām 
jomām specifiskām darbībām un 
instrumentiem.

aktivitāšu trūkums, uzturs un aptaukošanās, 
tabaka, alkohols un citas izvēles attiecībā uz 
patēriņu, kas saistās ar veselību, ir piemēri 
transversālām tēmām, kas atstāj iespaidu kā 
uz veselības, tā arī patērētāju aizsardzību. 
Vienota pieeja šiem kopīgajiem mērķiem un 
instrumentiem ļaus efektīvāk īstenot 
darbības, kas kopējas veselības un patērētāju 
aizsardzībai. Kā veselības, tā arī patērētāju 
aizsardzības jomā ir arī atsevišķi mērķi, 
kurus jāīsteno ar katrai no šīm divām jomām 
specifiskām darbībām un instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

Ir pašizskaidrojošs, ka fizisko aktivitāšu trūkums un alkohola lietošana negatīvi ietekmē veselību.

Grozījumu iesniedza Irena Belohorská

Grozījums Nr. 123
4.a apsvērums (jauns)

4.a) Jaunās dalībvalstis saskaras ar 
ievērojamām veselības problēmām, un tām 
ir mazāki ekonomiskie līdzekļi, lai tās 
risinātu. Nepietiekami ieguldījumi veselībā 
ir galvenais šķērslis, kas traucē šo valstu 
attīstību, kā arī paplašinātās Eiropas 
Savienības izaugsmi kopumā.

Or. en

Pamatojums

Jaunās dalībvalstis saskaras ar vēl lielākām veselības problēmām nekā pārējās Eiropas 
Savienības valstīs, un lielāki ieguldījumi veselībā un veselības infrastruktūrā ir vajadzīgi, lai 
sekmētu to attīstību.

Grozījumu iesniedza Irena Belohorská

Grozījums Nr. 124
5.a apsvērums (jauns)

5.a) Ir nepieciešams palielināt ES 
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ieguldījumus veselības un ar to saistītos 
projektos. Tāpēc dalībvalstīm savās 
nacionālajās programmās veselības 
uzlabošana jānosaka kā prioritāte. Ir 
vajadzīga labāka izpratne par ES fondiem, 
kas paredzēti veselībai. Jāveicina 
dalībvalstu pieredzes apmaiņa par veselības 
finansēšanu ar strukturālo fondu palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Lai finansētu veselību ar strukturālo fondu palīdzību, dalībvalstu nacionālajās programmās tā 
jāietver kā prioritāte. Jāveido izpratne iedzīvotāju vidū, jo nav pietiekami daudz informācijas 
par šo iespēju.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Grozījums Nr. 125
6. apsvērums

6) Ir visas Eiropas interesēs, lai Kopienas 
līmenī tiktu pārstāvētas iedzīvotāju 
veselības, drošības un ekonomiskās 
intereses, kā arī patērētāju intereses 
produktu un pakalpojumu standartu 
izstrādāšanā. Programmas svarīgākie 
mērķi var būt atkarīgi arī no specializētu 
tīklu esamības, kuru izveidei un darbībai 
tāpat ir vajadzīgs Kopienas devums. Ņemot 
vērā attiecīgo organizāciju īpašo raksturu, kā 
arī to īpašas noderības gadījumos Kopienas 
atbalsta atjaunošanu šādu organizāciju 
darbības nodrošināšanai nevar pakļaut 
Kopienas atbalsta pakāpeniskas 
samazināšanas principam.

6) Arī nevalstiskām organizācijām un 
specializētiem informācijas tīkliem ir 
nozīmīga loma sabiedrības veselības 
uzlabošanā un pilsoņu interešu 
pārstāvniecībā Kopienas veselības politikā. 
To izveidei un darbībai ir vajadzīgs 
Kopienas devums. Šajā lēmumā jānosaka 
atbilstības kritēriji un noteikumi saistībā ar 
finanšu pārredzamību nevalstiskām 
organizācijām un specializētiem tīkliem, 
kas pretendē uz Kopienas atbalstu. Ņemot 
vērā attiecīgo organizāciju īpašo raksturu, kā 
arī to īpašas noderības gadījumos Kopienas 
atbalsta atjaunošanu šādu organizāciju 
darbības nodrošināšanai nevar pakļaut 
Kopienas atbalsta pakāpeniskas 
samazināšanas principam.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj 27. grozījumu. NVO un specializētiem informācijas tīkliem ir liela nozīme veselības 
uzlabošanā, un līdz ar to tie jāietver programmā.
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 126
13.a apsvērums (jauns)

13.a) Saskaņā ar Līguma 2. pantu, kas 
nosaka, ka Eiropas Kopienas princips ir 
dzimumu līdztiesība, un saskaņā ar šī
līguma 3. panta 2. apakšpunktu, kas 
nosaka, ka Kopienas mērķis ir novērst 
nevienlīdzību un veicināt dzimumu 
līdztiesību visās Kopienas darbībās, tostarp 
augsta veselības aizsardzības līmeņa 
nodrošināšanā, visi mērķi un rīcības, ko 
nosaka Kopienas rīcības programma 
veselības jomā, veicina labākas izpratnes 
veidošanos par sievietes un vīrieša 
attiecīgajām vajadzībām un pieeju veselībai 
un veicina tās atzīšanu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Līguma nosacījumiem [EK 2. pants un 3. panta 2. apakšpunkts] un saskaņā ar 
Kopienas apņemšanos atbalstīt dzimumu līdztiesību, programmā skaidri jānorāda uz dzimumu 
jautājumu, lai veicinātu augsta līmeņa veselības aizsardzību. Tāpēc ierosinātais apsvērums 
jāievieš tādā pat līmenī kā ES Līguma subsidiaritātes un proporcionalitātes principi.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Grozījums Nr. 127
2. pants

1. Programma papildina un atbalsta 
dalībvalstu politiku un veicina iedzīvotāju
veselības, drošības un ekonomisko 
interešu aizsardzību.

Programma papildina, atbalsta dalībvalstu 
politiku un pievieno tai vērtību, un dod 
ieguldījumu cilvēku veselības un drošības 
aizsardzībā un veicināšanā, novēršot 
cilvēku saslimstību, slimības un traumas 
un uzlabojot sabiedrības veselību.

2. Mērķi, kas minēts 1. punktā, sasniedz 
ar kopīgiem un konkrētiem uzdevumiem 
veselības un patērētāju aizsardzības jomā.

a) Kopīgie uzdevumi veselības un 
patērētāju aizsardzības jomā, kas jāpilda 
ar šā lēmuma 1. pielikumā izklāstītajām 
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darbībām un instrumentiem, ir šādi:
– aizsargāt iedzīvotājus pret riskiem un 
apdraudējumiem, ko atsevišķas personas 
nevar kontrolēt;
– palielināt iedzīvotāju spēju pieņemt 
informētākus lēmumus par savu veselību 
un patērētāju interesēm;
– ieviest citās politikās veselības un 
patērētāju aizsardzības politikas 
uzdevumus.
b) Konkrētie uzdevumi veselības 
aizsardzības jomā, kas jāpilda ar šā 
lēmuma 2. pielikumā izklāstītajām 
darbībām un instrumentiem, ir šādi:

Uzdevumi, kas jāpilda ar šā lēmuma 
pielikumā izklāstītajām darbībām un 
instrumentiem, ir šādi:

– aizsargāt iedzīvotājus pret 
apdraudējumiem veselībai;

– aizsargāt iedzīvotājus pret veselības 
apdraudējumiem;

– veicināt tādu politiku, kas rada 
veselīgāku dzīvesveidu;

– veicināt tādu politiku, kas rada 
veselīgāku dzīvesveidu;

– veicināt nopietnu slimību izplatības 
samazināšanu;

veicināt izplatītāko slimību un traumu
izplatības un to radītās saslimstības un 
mirstības samazināšanos;

– un uzlabot veselības aizsardzības sistēmu 
efektivitāti.

– uzlabot veselības aizsardzības sistēmu 
efektivitāti; un

– pilnveidot informāciju un zināšanas par 
veselību, lai uzlabotu sabiedrības veselību 
un palīdzētu īstenot uzdevumus veselības 
aizsardzības jomā.

c) Konkrētie uzdevumi patērētāju 
aizsardzības jomā, kas jāpilda ar šā 
lēmuma 3. pielikumā izklāstītajām 
darbībām un instrumentiem, ir šādi:
– labāka izpratne par patērētājiem un 
tirgiem;
– labāka patērētāju aizsardzības 
reglamentācija;
– labāka izpilde, uzraudzība un 
kompensācijas;-{}-

– labāk informēti, izglītoti un atbildīgi 
patērētāji.

Or. en
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Pamatojums

Aizstāj 35. grozījumu. Šis grozījums saskan ar Prezidentu konferences lēmumu sadalīt 
programmu. Līdz ar to ir nepieciešams izmainīt programmas mērķus un uzdevumus, lai panāktu 
to atbilstību EK Līguma 152. pantam. Pielikumā norādīts, kāda rīcība atbilst uzdevumiem. Šis ir 
būtisks papildinājums, kas skaidro programmas mērķu un uzdevumu definīciju. Ievērojams 
ieguldījums ir mirstības un saslimstības, ko rada izplatītākās slimības un traumas, 
samazināšana.

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 128
2. pants

1. Programma papildina un atbalsta 
dalībvalstu politiku un veicina iedzīvotāju
veselības, drošības un ekonomisko 
interešu aizsardzību.

Programma papildina un atbalsta 
dalībvalstu politiku un dod ieguldījumu
cilvēku veselības un drošības aizsardzībā 
un veicināšanā, novēršot cilvēku 
saslimstību, slimības un traumas un 
uzlabojot sabiedrības veselību.

2. Mērķi, kas minēts 1. punktā, sasniedz 
ar kopīgiem un konkrētiem uzdevumiem 
veselības un patērētāju aizsardzības jomā.

a) Kopīgie uzdevumi veselības un 
patērētāju aizsardzības jomā, kas jāpilda 
ar šā lēmuma 1. pielikumā izklāstītajām 
darbībām un instrumentiem, ir šādi:

– aizsargāt iedzīvotājus pret riskiem un 
apdraudējumiem, ko atsevišķas personas 
nevar kontrolēt;
– palielināt iedzīvotāju spēju pieņemt 
informētākus lēmumus par savu veselību 
un patērētāju interesēm;
– ieviest citās politikās veselības un 
patērētāju aizsardzības politikas 
uzdevumus.
b) Konkrētie uzdevumi veselības 
aizsardzības jomā, kas jāpilda ar šā 
lēmuma 2. pielikumā izklāstītajām 
darbībām un instrumentiem, ir šādi:

Uzdevumi, kas jāpilda ar šā lēmuma 
pielikumā izklāstītajām darbībām un 
instrumentiem, ir šādi:

– aizsargāt iedzīvotājus pret 
apdraudējumiem veselībai;

– aizsargāt iedzīvotājus pret 
apdraudējumiem veselībai;
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- dot vairāk iespēju personām, uzlabojot 
pacientu mobilitāti un palielinot dažādu 
valstu veselības aizsardzības
pārredzamību;

– veicināt tādu politiku, kas rada 
veselīgāku dzīvesveidu;

– veicināt tādu politiku, kas rada 
veselīgāku dzīvesveidu;

– veicināt nopietnu slimību izplatības 
samazināšanu;

- veicināt izplatītāko slimību un traumu
izplatības un to radītās mirstības 
samazināšanos;

- uzlabot veselības aizsardzības sistēmu 
efektivitāti.

- uzlabot veselības aizsardzības sistēmu 
efektivitāti;

c) Konkrētie uzdevumi patērētāju 
aizsardzības jomā, kas jāpilda ar šā 
lēmuma 3. pielikumā izklāstītajām 
darbībām un instrumentiem, ir šādi:
– labāka izpratne par patērētājiem un 
tirgiem;
– labāka patērētāju aizsardzības 
reglamentācija;
– labāka izpilde, uzraudzība un 
kompensācijas;-{}-

– labāk informēti, izglītoti un atbildīgi 
patērētāji.
.

- uzlabot informāciju un palielināt 
izpratni, lai uzlabotu sabiedrības veselību 
un veicinātu veselības aizsardzības 
uzdevumu integrāciju Kopienas politikā.

Or. sv

Pamatojums

Ir vispārzināms, ka dalībvalstu veselības aizsardzības sistēmu kvalitāte ir ļoti atšķirīga, kā to 
norāda arī 2005. gada EuroHealth patērētāja indekss. Turklāt arvien sarežģītākā aprūpe kļūst 
individuālāka un, lai ārstēšana būtu veiksmīga, pacienta individuālajam ārstēšanas plānam 
jābalstās ne tikai uz individuāliem medicīniska rakstura kritērijiem, bet arī uz citiem kritērijiem, 
interesēm un vajadzībām. Ilgtermiņā šī problēma tiks atrisināta, pieaugot pārredzamībai, 
izveidojoties nemainīgiem noteikumiem finanšu ziņā un dažādojoties medicīniskiem 
risinājumiem. Īstermiņā ir ārkārtīgi būtiski nodrošināt mūsu pilsoņiem iespēju meklēt 
informāciju par dažādiem aprūpes veidiem un ārstēšanas metodēm, kā arī sniegt viņiem 
praktisku iespēju meklēt piemērotāko aprūpi, pat ja viņiem nāktos šķērsot savas valsts robežas, 
lai to iegūtu.
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Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 129
2. panta 1. punkts

1. Programma papildina un atbalsta 
dalībvalstu politiku un veicina iedzīvotāju
veselības, drošības un ekonomisko interešu
aizsardzību.

Programma papildina, atbalsta dalībvalstu 
politiku un pievieno tai vērtību, un dod 
ieguldījumu iedzīvotāju veselības un 
drošības aizsardzībā un uzlabošanā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 130
2. panta 1. punkts

1. Programma papildina un atbalsta 
dalībvalstu politiku un veicina iedzīvotāju 
veselības, drošības un ekonomisko interešu 
aizsardzību.

1. Programma papildina un atbalsta 
dalībvalstu sociālo politiku un veicina 
iedzīvotāju veselības, drošības un 
ekonomisko interešu aizsardzību.

Or. pl

Pamatojums

Ierosinātais teksts ir pārāk vispārīgs, un programmas mērķos vajadzētu norādīt, kāds dalībvalstu 
politikas veids tiek apspriests. 

Grozījumu iesniedza Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Grozījums Nr. 131
2. panta 2. punkta a) apakšpunkta 1. ievilkums

- aizsargāt iedzīvotājus pret riskiem un 
apdraudējumiem, ko atsevišķas personas 
nevar kontrolēt;

- aizsargāt iedzīvotājus pret riskiem un 
apdraudējumiem, ko atsevišķas personas 
nevar kontrolēt, īpašu vērību pievēršot reti 
un ārkārtēji reti sastopamām slimībām, 
kuru efektīvāka apkarošana iespējama, 
apkopojot pieredzi un saprātīgu praksi 
Eiropas līmenī; 

Or. it
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Pamatojums

Vairāk nekā 7 % no Eiropas iedzīvotājiem cieš no reti vai ļoti reti sastopamām slimībām. 
Vairumā gadījumu katram slimniekam ne tikai jāsedz nozīmīgas izmaksas, bet arī jāsastopas ar 
daudzām grūtībām, ko rada zināšanu trūkums par ārstēšanas metodēm un piemērotu medicīnas 
pakalpojumu nepietiekamība. Ņemot vērā to, ka datu savākšana un saprātīgas medicīniskās 
pieredzes apmaiņa var būt ļoti efektīva, ja to veic Eiropas Savienības līmenī, nevis atsevišķā 
valstī, rīcība šādu slimību apkarošanai jānosaka kā viena no Eiropas Savienības veselības 
programmas prioritātēm arī 2007.–2013. gada periodā.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 132
2. panta 2. punkta a) apakšpunkta 3. ievilkums

- un ieviest citās politikās veselības un 
patērētāju aizsardzības politikas uzdevumus.

- un ieviest sociālās politikas uzdevumus, 
tostarp veselības un patērētāju aizsardzības 
politikas uzdevumus.

Or. pl

Pamatojums

Ierosinātais teksts ir pārāk vispārīgs, un programmas mērķos vajadzētu norādīt, kāds dalībvalstu 
politikas veids tiek apspriests. 

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 133
2. panta 2. punkta a) apakšpunkta 3.a ievilkums (jauns)

- palielināt dažādu iedzīvotāju 
grupu līdztiesību veselības jomā

Or. sv

Pamatojums

Pašreiz veselības jomā vērojama liela nevienlīdzība, un tāpēc ES sabiedrības veselības 
pasākumiem pamatā vajadzētu būt vērstiem uz līdztiesības palielināšanu.
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Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 134
2. panta 2. punkta a) apakšpunkta 3.b ievilkums (jauns)

- palielināt izpratni par to, kā 
tiek apmierinātas dažādu 
sabiedrības grupu aprūpes 
vajadzības; 

Or. sv

Pamatojums

Ir svarīgi, lai ikvienam pēc vajadzības būtu piekļuve veselības un medicīnas aprūpei.

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Grozījums Nr. 135
2. panta 2. punkta a) apakšpunkta 3.a ievilkums (jauns)

- samazinot vīriešu un sieviešu 
nevienlīdzību sabiedrības veselības jomā.

Or. nl

Pamatojums

Veselības programma jāvirza inter alia uz pasākumiem, kas palīdzētu samazināt vīriešu un 
sieviešu nevienlīdzību veselības aprūpē.

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Grozījums Nr. 136
2. panta 2. punkta a) apakšpunkta 3.b ievilkums (jauns)

- cīnoties ar tādiem aizspriedumiem 
pacientu klīniskajā ārstēšanā, veselības 
aprūpes sistēmās, izpētē un valdības 
politikā, kuri pamatojas uz dzimumu un 
vecumu.

Or. nl
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Pamatojums

Vienam no programmas vispārējiem uzdevumiem vajadzētu būt vīriešu un sieviešu 
nevienlīdzības samazināšana veselības aprūpē.

Grozījumu iesniedza Irena Belohorská

Grozījums Nr. 137
2. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) Konkrētie uzdevumi veselības 
aizsardzības jomā, kas jāpilda ar šā lēmuma 
2. pielikumā izklāstītajām darbībām un 
instrumentiem, ir šādi:

b) Konkrētie uzdevumi veselības 
aizsardzības jomā, kas jāpilda ar darbībām 
un
šā lēmuma pielikumā izklāstītajiem 
instrumentiem, ir šādi

– aizsargāt iedzīvotājus pret 
apdraudējumiem veselībai;
- veicināt tādu politiku, kas rada veselīgāku 
dzīvesveidu;
– veicināt nopietnu slimību izplatības 
samazināšanu;
– un uzlabot veselības aizsardzības sistēmu 
efektivitāti.

– aizsargāt iedzīvotājus pret 
apdraudējumiem veselībai;
- veicināt tādu politiku, kas rada veselīgāku 
dzīvesveidu;
– veicināt izplatītāko slimību izplatības 
samazināšanu;
- uzlabot veselības aizsardzības sistēmu 
efektivitāti.
- uzlabot pacientu drošību; un
- veicināt medicīniska rakstura 
informācijas pieejamību pacientiem.

Or. en

Pamatojums

Konkrētos veselības aizsardzības uzdevumos vajadzētu noteikt pacientu drošību un uzlabotu 
medicīniska rakstura informācijas pieejamību pacientiem.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 138
2. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) Konkrētie uzdevumi veselības 
aizsardzības jomā, kas jāpilda ar šā lēmuma 
2. pielikumā izklāstītajām darbībām un 
instrumentiem, ir šādi:

Uzdevumi, kas jāpilda ar šā lēmuma 
pielikumā izklāstītajām darbībām un 
instrumentiem, ir šādi:

– aizsargāt iedzīvotājus pret 
apdraudējumiem veselībai;

- aizsargāt iedzīvotājus pret 
apdraudējumiem veselībai, īpaši pret 
pārrobežu apdraudējumiem;
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– veicināt tādu politiku, kas rada veselīgāku 
dzīvesveidu;

– veicināt tādu politiku, kas rada veselīgāku 
dzīvesveidu;

– veicināt izplatītāko slimību izplatības 
samazināšanu;

– veicināt izplatītāko slimību izplatības 
samazināšanu;

– un uzlabot veselības aizsardzības sistēmu 
efektivitāti.

- un uzlabot veselības aizsardzības sistēmu 
efektivitāti un iedarbīgumu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 139
2. panta 2. punkta b) apakšpunkta 4. ievilkums

- un uzlabot veselības aizsardzības sistēmu 
efektivitāti un iedarbīgumu.

- un uzlabot veselības aprūpes sistēmu 
efektivitāti un iedarbīgumu.

Or. pl

Pamatojums

Galvenajam veselības aprūpes pakalpojumu un visu veselības aprūpes sistēmu uzdevumam 
vajadzētu būt vērstam galvenokārt uz pacientu no medicīniskās aprūpes viedokļa, nevis vadoties 
pēc reglamentējoša vai ekonomiska rakstura veselības aprūpes aspektiem. Cilvēka dzīvi un 
veselību nevar izmērīt.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 140
2. panta 2. punkta b) apakšpunkta 3.a ievilkums (jauns)

- atbalstīt nedziedināmu slimību ārstēšanu 
un sāpes remdinošu medicīnu.

Or. de

Pamatojums

Ir būtiski, lai programmā tiktu ietverta atbalsta sniegšana sāpju remdinošai medicīnai, jo šajā 
jomā joprojām nepieciešams veikt izpēti.
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Grozījumu iesniedza Karin Jöns

Grozījums Nr. 141
2. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Programma sniedz arī šādu papildu 
ieguldījumu: 

a) nodrošina augstu veselības aizsardzības 
līmeni visu Kopienas politikas jomu un 
darbību definēšanā un īstenošanā, veicinot 
holistisku pieeju veselībai; 

b) risina visa veida veselības aprūpes 
nevienlīdzības jautājumus, lai ES pilsoņiem 
neatkarīgi no viņu dzimuma, rases, 
vecuma, izglītības vai dzīvesvietas būtu 
nodrošināta piekļuve salīdzināmiem 
veselības aprūpes standartiem;

c) veicina dalībvalstu sadarbību Līguma 
152. pantā minētajās jomās.

Or. de

Pamatojums

Nevienlīdzības izskaušanai vajadzētu būt virzītai ne tikai uz atšķirību novēršanu starp 
dalībvalstīm, bet arī uz jebkāda veida nevienlīdzīgas izturēšanās izskaušanu.

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Grozījums Nr. 142
2. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Programma sniedz arī šādu papildu 
ieguldījumu:
a) nodrošina augstu veselības aizsardzības 
līmeni visu Kopienas politikas jomu un 
darbību definēšanā un īstenošanā, veicinot 
holistisku pieeju veselībai;
b) risina veselības aprūpes nevienlīdzības 
jautājumus, īpašu uzmanību pievēršot
jaunajām dalībvalstīm;
c) veicina dalībvalstu sadarbību Līguma 
152. pantā minētajās jomās. 
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Or. en

Pamatojums

Programmas galvenais uzdevums ir izveidot integrētu un starpdisciplīnāru veselības aprūpes 
stratēģiju, lai nodrošinātu veselības aizsardzības un veicināšanas ietveršanu visa veida 
Kopienas politikā un rīcībā un apkarotu nevienlīdzību veselības aprūpē. Lai īstenotu veselības 
aprūpes sektora uzdevumus, īpaši svarīgi ir veicināt dalībvalstu sadarbību. 
Jaunās dalībvalstis sastopas ar īpaši grūtiem uzdevumiem, un tas ir jāapliecina jaunajā 
programmā .

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 143
2. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Programma sniedz arī šādu papildu 
ieguldījumu:
a) nodrošina augstu veselības aizsardzības 
līmeni visu Kopienas politikas jomu un 
darbību definēšanā un īstenošanā, veicinot 
holistisku pieeju veselībai;
b) risina pieaugošos veselības aprūpes 
nevienlīdzības jautājumus, kuri pastāv 
starp ES valstīm un to iekšienē, 
galvenokārt pamatojot rīcību uz sociāliem 
noteicošajiem faktoriem (darba alga, 
izglītība, attiecību sistēma, dzīves apstākļi, 
vide, piekļuve informācijai, dalība utt.);
c) veicina dalībvalstu sadarbību Līguma 
152. pantā minētajās jomās.

Or. it

Pamatojums

Pielikuma Nr.2 virsraksts, kā arī šajā pielikumā ietverto punktu secība un uzsvars norāda, ka 
atsevišķas uzvedības formas, kuras bieži ietekmē izplatītākie noteicošie sociālie, ekonomiskie un 
kultūras faktori, ir prioritāras.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 144
2. panta 2. punkta c) apakšpunkta 4.a ievilkums(jauns)

- izskauž korupciju, kas ietekmē patērētāju 
organizāciju vadību, veselības sektorā 
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aktīvi darbojošās organizācijas un citas 
ieinteresētās puses, internetā publicējot un 
atjauninot tādu informāciju, kura skar 
personas, kas gūst labumu no šādas 
prakses, vai par deklarācijām, kuras 
attiecas uz interešu konfliktiem, kuros 
iesaistīti viedokļu līderi.

Or. pl

Pamatojums

Ir būtiski palielināt pilsoniskās sabiedrības dalību organizāciju un personu reklamēšanas un 
lobēšanas apkarošanā.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 145
3. panta 2. punkts

2. Attiecībā uz 1. punkta a) apakšpunktu 
Kopienas finanšu ieguldījums nepārsniedz 
šādus apjomus:

2. For the purpose of paragraph 1(a) above, 
financial contributions by the Community 
shall not exceed the following levels:

a) 60 % darbībai ar nolūku izpildīt kādu 
uzdevumu, kas ir daļa no Kopienas politikas 
veselības un patērētāju aizsardzības jomā, 
izņemot īpaši noderīgas darbības, kurās 
Kopienas ieguldījums nepārsniedz 80 %, un

a) 60 % darbībai ar nolūku izpildīt kādu 
uzdevumu, kas ir daļa no Kopienas politikas 
veselības jomā, izņemot īpaši noderīgas 
darbības, kurās Kopienas ieguldījums 
nepārsniedz 80 %, un

b) 60 % no izdevumiem tādas organizācijas 
darbībai, kas darbojas visas Eiropas interešu 
labā un kurai šāds atbalsts nepieciešams, lai 
nodrošinātu veselības vai patērētāju interešu 
pārstāvību Kopienas līmenī vai lai īstenotu 
programmas galvenos uzdevumus, izņemot 
īpaši noderīgas darbības, kurās Kopienas 
ieguldījums nepārsniedz 95 %. Uz šādu 
finanšu ieguldījumu atjaunošanu var 
neattiecināt principu par pakāpenisku 
ieguldījumu samazināšanu.

b) 30% no izdevumiem tādas organizācijas 
darbībai, kas darbojas visas Eiropas interešu 
labā un kurai šāds atbalsts nepieciešams, lai 
nodrošinātu veselības vai patērētāju interešu 
pārstāvību Kopienas līmenī vai lai īstenotu 
programmas galvenos uzdevumus, izņemot 
īpaši noderīgas darbības, kurās Kopienas 
ieguldījums nepārsniedz 60%. Uz šādu 
finanšu ieguldījumu atjaunošanu var 
neattiecināt principu par pakāpenisku 
ieguldījumu samazināšanu.

Or. de

Pamatojums

Parlamentam būtu jānodrošina, lai atbalsts pirmkārt tiktu izmantots praktisku pasākumu 
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veikšanai, nevis institūciju kā tādu atbalstam. Protams, to vajadzētu atbilstīgi atspoguļot 
atbalsta summā.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 146
3. panta 2. punkts

2. Attiecībā uz 1. punkta a) apakšpunktu 
Kopienas finanšu ieguldījums nepārsniedz 
šādus apjomus:

2. Attiecībā uz 1. punkta a) apakšpunktu 
Kopienas finanšu ieguldījums nepārsniedz 
šādus apjomus:

a) 60 % darbībai ar nolūku izpildīt kādu 
uzdevumu, kas ir daļa no Kopienas 
politikas veselības un patērētāju 
aizsardzības jomā, izņemot īpaši noderīgas 
darbības, kurās Kopienas ieguldījums 
nepārsniedz 80 %, un

a) 60 % darbībai ar nolūku izpildīt kādu 
uzdevumu, kas ir daļa no Kopienas 
politikas veselības jomā, izņemot īpaši 
noderīgas darbības, kurās Kopienas 
ieguldījums nepārsniedz 80 %, un

b) 60 % no izdevumiem tādas organizācijas 
darbībai, kas darbojas visas Eiropas 
interešu labā un kurai šāds atbalsts 
nepieciešams, lai nodrošinātu veselības vai 
patērētāju interešu pārstāvību Kopienas 
līmenī vai lai īstenotu programmas 
galvenos uzdevumus, izņemot īpaši 
noderīgas darbības, kurās Kopienas 
ieguldījums nepārsniedz 95 %. Uz šādu
finanšu ieguldījumu atjaunošanu var 
neattiecināt principu par pakāpenisku 
ieguldījumu samazināšanu.

b) 60 % no izdevumiem tādas nevalstiskas, 
bezpeļņas organizācijas darbībai, kura ir 
neatkarīga no ražošanas, komerciālām un 
uzņēmējdarbības vai citām interesēm un 
kurā iesaistīti dalībnieki no vismaz puses 
no dalībvalstīm, ja šādu NVO, pacientu 
grupu vai specializētu informācijas tīklu 
galvenais uzdevums un darbība ir vērsta 
uz cilvēku saslimstības novēršanu un 
veselības uzlabošanu Kopienā, ja šāds 
atbalsts ir nepieciešams, lai nodrošinātu 
veselības aprūpes interešu pārstāvēšanu 
Kopienas līmenī vai lai īstenotu galvenos 
programmas uzdevumus. Kandidātiem 
jāiesniedz Komisijai pilns un atjaunināts 
pārskats par savu dalību, iekšējiem 
noteikumiem un finansējuma avotiem.
Īpašas noderības gadījumā Kopienas 
finansējums nepārsniedz 95%. Kritēriji, ar 
kuru palīdzību izvērtē īpašu noderību, tiek 
noteikti iepriekš gada darba plānā, kas 
minēts 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 
un tiek publicēti. Uz finanšu ieguldījumu 
atjaunošanu NVO, pacientu grupām un 
specializētiem informācijas tīkliem var 
neattiecināt principu par pakāpenisku 
ieguldījumu samazināšanu.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 147
3. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) 60 % darbībai ar nolūku izpildīt kādu 
uzdevumu, kas ir daļa no Kopienas politikas 
veselības un patērētāju aizsardzības jomā, 
izņemot īpaši noderīgas darbības, kurās 
Kopienas ieguldījums nepārsniedz 80 %, un

a) 70% darbībai ar nolūku izpildīt kādu 
uzdevumu, kas ir daļa no Kopienas politikas 
veselības un patērētāju aizsardzības jomā, 
izņemot īpaši noderīgas darbības, kurās 
Kopienas ieguldījums nepārsniedz 80 %, un

Or. pl

Pamatojums

Pielikums nodrošina neattaisnoto izmaksu 10 % palielinājumu fondu administrēšanai, lai 
palīdzētu īstenot uzdevumus. 

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Grozījums Nr. 148
2. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) 60 % no izdevumiem tādas organizācijas 
darbībai, kas darbojas visas Eiropas 
interešu labā un kurai šāds atbalsts 
nepieciešams, lai nodrošinātu veselības vai 
patērētāju interešu pārstāvību Kopienas 
līmenī vai lai īstenotu programmas 
galvenos uzdevumus, izņemot īpaši 
noderīgas darbības, kurās Kopienas 
ieguldījums nepārsniedz 95 %. Uz šādu 
finanšu ieguldījumu atjaunošanu var 
neattiecināt principu par pakāpenisku 
ieguldījumu samazināšanu.

b) 75 % no izdevumiem tādas organizācijas 
vai specializēta informācijas tīkla darbībai, 
kas ir nevalstiska, bezpeļņas organizācija, 
neatkarīga no ražošanas, komerciālām un 
uzņēmējdarbības vai citām interesēm un 
kurā iesaistīti dalībnieki no vismaz puses 
no dalībvalstīm, ja šādu NVO, pacientu 
grupu vai specializētu informācijas tīklu 
galvenais uzdevums un darbība ir vērsta uz 
cilvēku saslimstības novēršanu un veselības 
uzlabošanu Eiropas Kopienā, ja šāds 
atbalsts ir nepieciešams, lai nodrošinātu 
veselības aprūpes interešu pārstāvēšanu 
Kopienas līmenī vai lai īstenotu galvenos 
programmas uzdevumus. Kandidātiem 
jāiesniedz Komisijai pilns un atjaunināts 
pārskats par to dalību, iekšējiem 
noteikumiem un finansējuma avotiem. 
Sevišķas lietderības gadījumā Kopienas 
finansējums nepārsniedz 95%. Kritēriji, ar 
kuru palīdzību izvērtē īpašu noderību, tiek 
noteikti iepriekš gada darba plānā, kas 
minēts 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 
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un tiek publicēti. Uz šādu finanšu 
ieguldījumu atjaunošanu NVO un 
specializētiem informācijas tīkliem var 
neattiecināt principu par pakāpenisku 
ieguldījumu samazināšanu.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj 38. un 39. grozījumu. Pilsoniskās sabiedrības dalība Eiropas veselības aprūpes politikas 
veidošanā un īstenošanā ir sevišķi svarīga. ES nodrošina pamata finansējumu, lai veselības 
aprūpes intereses tiktu efektīvi pārstāvētas Kopienas līmenī. Norāde uz NVO, kurām ir nozīmīga 
loma veselības veicināšanā un kuras spēj piedalīties programmā, nodrošinās lielāku juridisko 
noteiktību finansēšanas pasākumiem saskaņā ar šo programmu. Turklāt lielāka finansēšanas 
juridiskā noteiktība tiek nodrošināta, iepriekš nosakot kritērijus īpašas noderības izvērtēšanai.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 149
2. panta 3. punkta (b) apakšpunkts

b) 60 % no izdevumiem tādas organizācijas 
darbībai, kas darbojas visas Eiropas interešu 
labā un kurai šāds atbalsts nepieciešams, lai 
nodrošinātu veselības vai patērētāju interešu 
pārstāvību Kopienas līmenī vai lai īstenotu 
programmas galvenos uzdevumus, izņemot 
īpaši noderīgas darbības, kurās Kopienas 
ieguldījums nepārsniedz 95 %. Uz šādu 
finanšu ieguldījumu atjaunošanu var 
neattiecināt principu par pakāpenisku 
ieguldījumu samazināšanu.

b) 50% no izdevumiem tādas organizācijas 
darbībai, kas darbojas visas Eiropas interešu 
labā un kurai šāds atbalsts nepieciešams, lai 
nodrošinātu veselības vai patērētāju interešu 
pārstāvību Kopienas līmenī vai lai īstenotu 
programmas galvenos uzdevumus, izņemot 
īpaši noderīgas darbības, kurās Kopienas 
ieguldījums nepārsniedz 95 %. Uz šādu 
finanšu ieguldījumu atjaunošanu var 
neattiecināt principu par pakāpenisku 
ieguldījumu samazināšanu.

Or. pl

Pamatojums

Mērķis ir ierobežot administrēšanas izdevumus un tādējādi vairāk koncentrēties uzdevumu 
īstenošanai.

Grozījumu iesniedza Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Grozījums Nr. 150
2. panta 3. punkta b) apakšpunkts
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b) 60 % no izdevumiem tādas organizācijas 
darbībai, kas darbojas visas Eiropas 
interešu labā un kurai šāds atbalsts 
nepieciešams, lai nodrošinātu veselības vai 
patērētāju interešu pārstāvību Kopienas 
līmenī vai lai īstenotu programmas 
galvenos uzdevumus, izņemot īpaši 
noderīgas darbības, kurās Kopienas 
ieguldījums nepārsniedz 95 %. Uz šādu 
finanšu ieguldījumu atjaunošanu var 
neattiecināt principu par pakāpenisku 
ieguldījumu samazināšanu.

b) 60% no izdevumiem projektiem, kuri ir 
vērsti uz Eiropas veselības aizsardzības 
programmas galveno uzdevumu īstenošanu 
un kurus piedāvā tādas NVO, kuru 
vienīgais mērķis ir īstenot šajā programmā 
noteiktos uzdevumus, vai kurus piedāvā 
pacientu organizācijas (izņemot īpaši 
noderīgas darbības, kurās Kopienas 
ieguldījums nepārsniedz 95 %).

Or. it

Pamatojums

Nevalstiskām organizācijām vai pacientu organizācijām nevajadzētu piešķirt finansējumu to 
darbības atbalstīšanai. Tā vietā finansējumu vienmēr vajadzētu saistīt ar konkrētu programmu 
veikšanu, kuras var izvērtēt un apstiprināt. Tas ļaus arī pārbaudīt finansējuma kā tāda 
izlietojumu un veikto darbību efektivitāti un lietderību. 

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 151
3. panta 3. punkts

3. Attiecībā uz 1. punkta a) apakšpunktu 
Kopienas finanšu ieguldījumu, vajadzības 
gadījumā un ņemot vērā izpildāmā 
uzdevuma dabu, var veidot kopīgs Kopienas 
un vienas vai vairāku dalībvalstu 
finansējums, vai arī Kopienas un citu 
programmas dalībvalstu kompetento iestāžu 
finansējums. Šajā gadījumā Kopienas 
ieguldījums nepārsniedz 50 %, izņemot īpaši 
noderīgas darbības, kurās Kopienas 
ieguldījums nepārsniedz 70 %. Kopienas 
finanšu ieguldījumu var piešķirt valsts 
iestādei vai bezpeļņas organizācijai, kuru 
izraudzījusies dalībvalsts vai attiecīgā 
kompetentā iestāde, un pēc vienošanās ar 
Komisiju.

3. Attiecībā uz 1. punkta a) apakšpunktu 
Kopienas finanšu ieguldījumu, vajadzības 
gadījumā un ņemot vērā izpildāmā 
uzdevuma dabu, var veidot kopīgs Kopienas 
un vienas vai vairāku dalībvalstu 
finansējums, vai arī Kopienas un citu 
programmas dalībvalstu kompetento iestāžu 
finansējums. Šajā gadījumā Kopienas 
ieguldījums nepārsniedz 50 %, izņemot īpaši 
noderīgas darbības, kurās Kopienas 
ieguldījums nepārsniedz 70 %. Kopienas 
finanšu ieguldījumu var piešķirt valsts 
iestādei vai bezpeļņas organizācijai, kuru 
izraudzījusies dalībvalsts vai attiecīgā 
kompetentā iestāde, un pēc vienošanās ar 
Komisiju. Šis Kopienas finansiālais 
ieguldījums jāpiešķir, pamatojoties uz 
Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras 
(2005. gada septembra) kritērijiem, kas tiek 
piemēroti pacientu un patērētāju 
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organizācijām.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības interesēs ir nodrošināt, ka šis Kopienas finansiālais ieguldījums pacientu un 
patērētāju organizācijās tiek nodrošināts pēc iespējas ātrāk, uzreiz pēc Kopienas rīcības 
programmas veselības aprūpes jomā (2007-2013) pieņemšanas. Atbilstīgi kritēriji jau pastāv, un 
2005. gada septembrī tos oficiāli pieņēmusi Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūra (EMEA). Gan 
Eiropas Komisijai, gan EMEA lietojot vienādus kritērijus, tiks nodrošināta konsekvence ES 
līmenī.

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Grozījums Nr. 152
3. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Finanšu ieguldījumu var piešķirt arī 
struktūrām, kuras:
a) ir nevalstiskas, bezpeļņas struktūras, kas 
ir neatkarīgas no nozares, komerciālām un 
uzņēmējdarbības vai citām konfliktējošām 
interesēm un kuru galvenie mērķi un 
darbība ir saistīta ar cilvēku saslimšanas 
profilaksi, samazināšanu un novēršanu un 
sabiedrības veselības uzlabošanu Kopienā; 
un

b) kuras ir pilnvarojušas dalībvalstu 
veselības aizsardzības organizācijas
pārstāvēt pilsoņu intereses Kopienas līmenī 
un kuras saskaņā ar dalībvalstu 
noteikumiem un praksi pārstāv pilsoņus un 
aktīvi darbojas reģionālā, dalībvalsts vai ES
līmenī; un

c) ir iesniegušas Komisijai pilnu un 
atjauninātu pārskatu par to dalību, 
iekšējiem noteikumiem un finansējuma 
avotiem.

Or. en
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Pamatojums

Pilsoniskās sabiedrības dalība Eiropas veselības aprūpes politikas veidošanā un īstenošanā ir 
sevišķi svarīga. ES nodrošina pamata finansējumu, lai veselības aprūpes intereses tiktu efektīvi 
pārstāvētas Kopienas līmenī. Norāde uz NVO, tostarp pacientu grupām, kuru loma veselības 
veicināšanā palielinās un kuras spēj piedalīties programmā, nodrošinās lielāku juridisko 
noteiktību finansēšanas pasākumiem saskaņā ar šo programmu. Šis grozījums nodrošina, ka 
nosacījumi nav pārāk ierobežojoši, lai ļautu topošajām veselības NVO un pacientu grupām dot 
ieguldījumu un pieteikties finansējuma saņemšanai saskaņā ar programmu.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 153
3. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Finanšu ieguldījums saskaņā ar 
iepriekš minēto 2. panta b) apakšpunktu
var tikt piešķirts tikai iestādēm, kuras:
a) ir nevalstiskas, bezpeļņas struktūras, 
kas ir neatkarīgas no nozares, 
komerciālām un uzņēmējdarbības vai 
citām konfliktējošām interesēm un kuru 
galvenie mērķi un darbība ir saistīta ar 
cilvēku slimību profilaksi un sabiedrības 
veselības uzlabošanu Kopienā, un kuras ir 
apņēmušās īstenot programmas galvenos 
mērķus; un
b) pārstāv pilsoņu intereses Kopienas 
līmenī un kurās iesaistīti dalībnieki no 
vismaz puses no dalībvalstīm; un
c) ir iesniegušas Komisijai pilnu un 
atjauninātu pārskatu par to dalību, 
iekšējiem noteikumiem un finansējuma 
avotiem; un
d) aktīvi darbojas plašā veselības 
jautājumu jomā, demonstrē augstu 
vadības līmeni un ir izveidojušas 
konsultēšanās procesus.  

Or. en

Pamatojums

ES var nodrošināt finansējumu konkrētām darbībām (2. panta a) apakšpunkts) vai iestādes 
darbībai (2. panta b) apakšpunkts). Pamata finansējums saskaņā ar 2. panta b) apakšpunktu 
piešķirams NVO, kuras ir neatkarīgas no ražošanas. Tāpēc ir svarīgi norādīt kritērijus, kuriem 
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atbilst iestādes, kas ir tiesīgas saņemt finansējumu. Šie kritēriji jāpiemēro katrai organizācijai, 
kura pretendē uz finansējuma saņemšanu. Tas nodrošinās arī programmā paredzēto 
finansēšanas pasākumu lielāku juridisko noteiktību.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 154
3. panta 4.b punkts (jauns)

4b. Kritērijus, kurus saskaņā ar iepriekš 
minēto 2. un 3. punktu piemēro „īpašas 
noderības” noteikšanai, nosaka iepriekš 
gada darba plānā, kas minēts 7. panta 
1. punkta a) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka Kopienas finansiālais ieguldījums var pieaugt, „īpašas noderības” gadījumā ir 
svarīgi iepriekš noteikt skaidrus kritērijus gada darba plānā.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 155
2. panta 2. punkta a) apakšpunkta 3.a ievilkums (jauns)

- publiska paziņošana par apgriezto efektu, 
ko izraisījusi cita veselības un patērētāju 
aizsardzības politika.

Or. pl

Pamatojums

Lai veselības un patērētāju aizsardzības prioritāte darbotos efektīvi, vajadzīga palīdzība 
pilsoniskās sabiedrības informēšanas jomā.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 156
4. panta 1.a apakšpunkts (jauns)

1.a Komisija tiecas nodrošināt optimālu 
programmas saistību ar citām Kopienas 
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programmām, rīcībām un fondiem. Īpaši 
veselības programmas ietekmi vajadzētu 
stiprināt sadarbībai ar 7. Izpētes 
pamatprogrammu.

Or. de

Pamatojums

Skaidri jānorāda, ka 7. Izpētes pamatprogrammā veselības jautājumam visdrīzāk tiks piešķirta 
nozīmīga loma .

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 157
4. panta 1.b apakšpunkts (jauns)

1.b Komisija nodrošina, ka visas darbības 
attiecībā uz datu ierakstīšanu, apstrādi un 
paziņošanu tiek veiktas saskaņā ar 
vispārējo „Veselības aprūpes atklātās 
koordinēšanas metodes" pieeju. Turklāt 
definīcija „Atklātā koordinēšanas metode” 
jānosaka kā šīs darbības jomas nosaukums.

Or. de

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka īpaša vērība jāpiešķir tam, lai izvairītos no darbību dublēšanas. Tomēr 
šķiet īpaši svarīgi sakārtot terminoloģiju, kas ir saistīta ar datu ierakstīšanu, apstrādi un 
paziņošanu, un padarīt to semantiski viennozīmīgu.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 158
5. panta 1. punkts

1. Periodā, kas minēts 1. pantā, kopējā 
finansējuma summa šās programmas
īstenošanai ir 1203 miljoni euro.

1. Periodā, kas minēts 1. pantā, kopējā 
finansējuma summa šās programmas 
īstenošanai ir 2736 miljoni eiro.

Or. en
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Pamatojums

ES pilsoņi ir lielā mērā nobažījušies par cilvēku veselības aizsardzību. Tomēr ES gada izdevumi 
veselības jomā ir ļoti nesabalansēti, salīdzinot ar, piem., lauksaimniecības subsīdijām (0,38 eiro 
uz pilsoni kombinētajai programmai pret 10 000 eiro subsīdiju uz tabakas ražotāju). ES 
vajadzētu skaidri paziņot, ka tā patiesi rūpējas par savu pilsoņu veselību. Līdz programmas 
noslēgumam ES vajadzētu ik gadus iztērēt 1 eiro uz pilsoni, lai īstenotu programmā paredzētās 
darbības. Summa 273 miljoni eiro rodas, ja visā programmas perioda garumā gada izdevumi 
katru gadu pieaug par 5 %, sasniedzot 1 eiro mērķi līdz 2013. gadam.

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 160
10. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Katru otro gadu pēc ziņojuma 
pieņemšanas Komisija publisko ziņojumu 
par situāciju veselības jomā ES. Šis 
ziņojums pamatojas uz datiem un 
rādītājiem, kuri principā ļauj izmērīt 
rezultātu veselības stāvoļa ziņā, nevis 
resursus, kas pieejami veselības aprūpei, 
piemēram, slimnīcu dienu un gultu skaitu.

Or. sv

Pamatojums

Igaunija ir valsts, kura veselības aprūpei tērē daudz mazāk finansiālo līdzekļu, nekā 
Lielbritānija. Ja tiek mērīti resursi, Igaunija atpaliek. Taču, ja tiek mērītas izmaiņas sieviešu 
skaitā, kuras veiksmīgi izārstējušas krūts vēzi, šie rādītāji ir labāki nekā, piemēram, Beļģijā. 
Meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus (MRSA) infekcijas arī ir daudz retāk sastopamas 
nekā Lielbritānijā un Īrijā. Ja veselības aprūpes informācijai jābūt svarīgai lietotājiem, 
vajadzētu mērīt rezultātu, nevis ieguldītos līdzekļus.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 161
2. pielikuma ievads (jauns)

Līdzekļu piešķiršana atsevišķām 
programmas jomām ir tikai norādoša. 
Izcilības kritērijam būs izšķiroša nozīme.

Or. de
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Pamatojums

Veselības programmā, tāpat kā citās jomās, skaidra prioritāte jāpiešķir izcilības kritērijam.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 162
2. pielikuma 1. uzdevuma 1. punkta 1.1. apakšpunkts

1.1. palielinot spējas cīnīties ar infekcijas 
slimībām, atbalstot Lēmuma 2119/98/EK 
par Kopienas tīklu epidemioloģiskai 
uzraudzībai un infekcijas slimību kontrolei 
turpmāku īstenošanu;

1.1. palielinot spējas cīnīties ar infekcijas 
slimībām, atbalstot Lēmuma 2119/98/EK 
par Kopienas tīklu epidemioloģiskai 
uzraudzībai un infekcijas slimību kontrolei 
turpmāku īstenošanu un papildinot Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centra 
veiktās darbības ;

Or. en

Pamatojums

Ieviešot šo programmu, ir svarīgi nedublēt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra
pienākumus. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 163
2. pielikuma 1. uzdevuma 1. punkta 1.3. apakšpunkts

1.3. apmainoties ar informāciju par 
stratēģijām un izstrādājot kopīgas stratēģijas, 
lai atklātu un iegūtu drošu informāciju par 
fiziskas, ķīmiskas vai bioloģiskas cilmes 
apdraudējumiem veselībai, ieskaitot tos, kas 
attiecas uz apzinātu izplatīšanu, kā arī 
izstrādājot un vajadzības gadījumā 
pielietojot Kopienas risinājumus un 
mehānismus; 

1.3. apmainoties ar informāciju par 
stratēģijām un izstrādājot kopīgas stratēģijas, 
lai atklātu un iegūtu drošu informāciju par 
fiziskas, ķīmiskas vai bioloģiskas cilmes 
apdraudējumiem veselībai, ieskaitot tos, kas 
attiecas uz apzinātu recepšu medikamentu 
lietošanu vai apzinātu izplatīšanu, kā arī 
izstrādājot un vajadzības gadījumā 
pielietojot Kopienas risinājumus un 
mehānismus;

Or. en

Pamatojums

Informācijas apmaiņā būtu jāietver arī fizikāla, ķīmiska vai bioloģiska rakstura apdraudējumi 
veselībai, kuru lietošana ir parakstīta (tādi kā, piemēram, recepšu medikamenti), jo daži no tiem 
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var radīt būtisku kaitējumu veselībai.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 164
2. pielikuma 1. uzdevuma 1. punkta 1.3. apakšpunkts

1.3. apmainoties ar informāciju par 
stratēģijām un izstrādājot kopīgas stratēģijas, 
lai atklātu un iegūtu drošu informāciju par 
fiziskas, ķīmiskas vai bioloģiskas cilmes 
apdraudējumiem veselībai, ieskaitot tos, kas 
attiecas uz apzinātu izplatīšanu, kā arī 
izstrādājot un vajadzības gadījumā 
pielietojot Kopienas risinājumus un 
mehānismus;

1.3. apmainoties ar informāciju par 
stratēģijām un izstrādājot kopīgas stratēģijas, 
lai atklātu un iegūtu drošu informāciju par 
fiziskas, ķīmiskas vai bioloģiskas cilmes 
apdraudējumiem veselībai, ieskaitot tos, kas 
attiecas uz apzinātu izplatīšanu, kā arī 
izstrādājot un vajadzības gadījumā 
pielietojot Kopienas risinājumus un 
mehānismus, saskaņojot ar Eiropas Slimību
profilakses un kontroles centru;

Or. en

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 165
2. pielikuma 1. uzdevuma 1. punkta 1.4a apakšpunkts (jauns)

1.4a Rīcības atbalstīšana, kuras mērķis ir 
izveidot tādu medikamentu sarakstu, kuru 
sastāvā ietilpst viena un tā pati aktīvā viela, 
kas ir vispārpieejams sabiedrībai, īpaši ar 
interneta palīdzību.

Or. el

Pamatojums

Ņemot vērā, ka ir medikamenti, kuru sastāvā ietilpst viena un tā pati aktīvā viela, kurai 
dalībvalstīs piešķirti dažādi nosaukumi, kas pacientiem rada neskaidrības, ir obligāti jāizveido 
tādu medikamentu nosaukumu saraksts, kuru sastāvā ietilpst viena un tā pati aktīvā viela. Šim 
sarakstam vajadzētu būt pieejamam plašai sabiedrībai, piemēram, interneta vietnē.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 166
2. pielikuma 1. uzdevuma 1. punkta 1.5a apakšpunkts (jauns)
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1.5a Baktēriju rezistences antibiotikām un 
neinfekciozo slimību uzraudzība un 
stratēģiju izstrādāšana tās novēršanai un 
ārstēšanai.

Or. el

Pamatojums

Pašreiz īpašas bažas izraisa palielinātā rezistence antibiotikām un neinfekciozo slimību 
pieaugošā izplatība. Tāpēc ir jāsavāc dati, jāveic uzraudzība un jāizstrādā stratēģijas to 
ārstēšanai.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 167
2. pielikuma 1. uzdevuma 1. punkta 1.6a apakšpunkts (jauns)

1.6a Pasākumu izstrādāšana slimību un 
traumu novēršanai sociāli izolētām 
personām un imigrantu izpratnes 
palielināšana par veselības jautājumiem.

Or. el

Grozījumu iesniedza Linda McAvan, Dorette Corbey

Grozījums Nr. 168
2. pielikuma 1. uzdevuma 1. punkta 1.7a apakšpunkts (jauns)

1.7a  Eiropas Slimību profilakses un 
kontroles centra nozīmes stiprināšana, lai 
centralizēti samazinātu lipīgo slimību 
ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir uzsvērt svarīgo Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra nozīmi.
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Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 169
2. pielikuma 1. uzdevuma 1. punkta 1.7a apakšpunkts (jauns)

1.7a Dalībvalstu pamudināšana izveidot 
patiesi neatkarīgas medikamentu 
uzraudzības valdes, kuras uzraudzītu visu 
jauno recepšu medikamentu lietošanu un 
iedarbību, kopš to apstiprināšanas datuma. 

Or. en

Pamatojums

Pašizskaidrojošs.  Jāuzsver, ka šādām valdēm vajadzētu būt patiesi neatkarīgām un brīvām no 
farmācijas uzņēmumu ietekmes.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 170
2. pielikuma 1. uzdevuma 2. punkta 2.1. apakšpunkts

2.1. pilnveidojot riska pārvaldības 
procedūras ārkārtas situācijās veselības 
aizsardzībā un palielinot koordinētas 
reakcijas spējas šādu ārkārtas situāciju 
gadījumā;

2.1. pilnveidojot riska pārvaldības 
procedūras ārkārtas situācijās veselības 
aizsardzībā, tostarp savstarpējās palīdzības 
sniegšanas procedūras pandēmijas 
gadījumā, un palielinot koordinētas 
reakcijas spējas šādu ārkārtas situāciju 
gadījumā

Or. pl

Pamatojums

Gripas pandēmija un pieaugošais citu slimību apdraudējums palielina plaisu starp Eiropas 
Savienības bagātākajām un nabadzīgākajām valstīm. Dažas valstis var tikt galā ar slimību 
izraisītām problēmām, bet citas nevar. Tāpēc ir ierosināts noteikt procedūras un palīdzību, kas 
sniedzama šādos gadījumos.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 171
2. pielikuma 1. uzdevuma 2. punkta 2.2a apakšpunkts (jauns)
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2.2a Atzīstot, ka ir jāizstrādā politika, kas 
pienācīgi risinās problēmas, kas ir saistītas 
ar tādiem veselību noteicošiem faktoriem, 
kuri nosaka dzimstības samazināšanos 
Eiropā 

Or. en

Pamatojums

Ar vecumu saistītā auglības līmeņa samazināšanās un piemērotas palīdzības trūkums šīs 
problēmas risināšanā tiem, kas no tās varētu gūt labumu, visdrīzāk saasinās Eiropas iedzīvotāju 
skaita problēmu un papildus ietekmēs saistītās problēmas, ko izraisa Eiropas mainīgā 
demogrāfija. Kopienai vajadzētu apņemties ieteikt un atbalstīt godīgu un vienlīdzīgu piekļuvi 
atbilstīgiem pakalpojumiem visā Eiropā, cenšoties mainīt dzimstības samazināšanās tendenci un 
novērst šo draudošo iedzīvotāju skaita krīzi.

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Grozījums Nr. 172
2. pielikuma 1. uzdevuma 2. punkta 2.3a apakšpunkts (jauns)

2.3a Iesaistot nabadzīgākos iedzīvotāju 
slāņus, īpaši sievietes, kā pirmos partnerus 
programmas veidošanā, īstenošanā un 
veselības politikas novērtēšanā, lai varētu 
labāk pielāgot sabiedrības veselības 
sistēmas, kas apmierinātu 
visneizdevīgākajā situācijā esošo grupu 
vajadzības;

Or. nl

Pamatojums

Iesaistot personas, kuras ir eksperti, pateicoties viņu pieredzei, būs iespējams savākt informāciju 
par vīriešu un sieviešu atšķirībām, par dzimumu statistikas un rādītāju attīstību un par tādu 
veselības aprūpes sistēmu attīstīšanu, kuras ir īpaši pielāgotas, lai apmierinātu to ES pilsoņu 
grupu vajadzības, kuri ir visneizdevīgākajā situācijā un visvairāk cieš no diskriminācijas. 

Grozījumu iesniedza Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Grozījums Nr. 173
2. pielikuma 1. uzdevuma 2. punkta 2.5. apakšpunkts



AM\593879LV.doc 47/76 PE 367.644v01-00

 Ārējais tulkojums LV

2.5. izstrādājot stratēģijas un mehānismus, 
kas pārskata un uzlabo objektu (piemēram, 
laboratoriju) un iekārtu (piemēram, 
detektoru, utt.) pieejamību, atbilstību un 
sasniedzamību, kā arī veselības aizsardzības 
nozares gatavību, ātrdarbības potenciālu un 
infrastruktūru ātrai reaģēšanai;

2.5. izstrādājot stratēģijas un mehānismus, 
kas pārskata un uzlabo objektu (piemēram, 
laboratoriju) un iekārtu (piemēram, 
detektoru, utt.) pieejamību, atbilstību un 
sasniedzamību, kā arī veselības aizsardzības 
nozares gatavību (atsaucoties inter alia uz 
smagi slimu cilvēku mājas aprūpi un 
nedziedināmi slimu cilvēku aprūpi 
ārstniecības iestādēs), ātrdarbības 
potenciālu un infrastruktūru ātrai reaģēšanai;

Or. it

Pamatojums

Ilgtermiņa aprūpe mājās un nedziedināmi slimu cilvēku aprūpe ir jautājumi, kuri daudzās 
Eiropas valstīs bieži tiek atstāti ģimeņu ziņā. Tam ir nopietnas finansiālas, kā arī psiholoģiskas 
sekas. Neapšaubot subsidiaritātes principu, ES būtu jārisina šis jautājums, vismaz atzīstot 
problēmas apmērus, un jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu aprūpes nepārtrauktību vai nu 
slimnīcā, vai mājās, vai speciālā iestādē smagi vai nedziedināmi slimiem cilvēkiem (piemēram, 
slimnīcā nedziedināmiem slimniekiem).

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 174
2. pielikuma 1. uzdevuma 2. punkta 2.7a apakšpunkts (jauns)

2.7a Pētot papildinošās un alternatīvās 
medicīnas terapeitisko potenciālu un 
salīdzinot to ar recepšu medikamentiem, lai 
samazinātu mirstības un saslimstības 
rādītājus.

Or. en

Pamatojums

Lai gan recepšu medikamentu uzdevums ir samazināt mirstību un saslimstību, tie ir arī mirstības 
un saslimstības cēlonis. Saskaņā ar pētījumu, kas veikts ASV, recepšu medikamenti ieņem ceturto 
līdz sesto vietu nāves cēloņu ziņā ASV. Arvien biežāk pacienti uztraucas par daudzu tradicionālo 
medikamentu pretējo iedarbību un toksicitāti un meklē mazāk toksiskas alternatīvas. Tāpēc 
pētījumi papildinošās medicīnas terapeitiskā potenciāla jomā ir svarīga lieta, kas jāparedz 
programmā.
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Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 175
2. pielikuma 3. uzdevuma 3. punkta 3.1. apakšpunkts

3.1. veselību noteicošajiem faktoriem, kas 
saistīti ar atkarībām, jo sevišķi no tabakas, 
alkohola, narkotiku un citu atkarību 
izraisošu vielu lietošanas;

3.1. veselību noteicošajiem faktoriem, kas 
saistīti ar atkarībām, jo sevišķi no tabakas, 
alkohola, recepšu medikamentiem, 
piemēram, benzodiazepīniem, nelegālām 
narkotikām un citu atkarību izraisošu vielu 
lietošanas;

Or. en

Pamatojums

Lēmums Nr. 1786/2002/EK, ar ko pieņem Kopienas rīcības programmu sabiedrības veselības 
jomā (2003–2008) paredz novērst narkotiku lietošanu saskaņā ar sabiedrības veselības 
programmas veselību noteicošo faktoru virkni. Ir svarīgi atzīt, ka pastāv ar narkotikām saistīts 
kaitējums veselībai, ko rada atkarība no (legāliem) recepšu medikamentiem, nosakot to kā 
veselību noteicošo faktoru. Sekas, ko tie atstāj uz personām, var būt līdzīgas sekām, kādas atstāj 
atkarība no heroīna un alkoholiskajiem dzērieniem.  

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 176
2. pielikuma 3. uzdevuma 3. punkta 3.1. apakšpunkts

Nav piemērojams angļu valodas variantam

Or. pl

Pamatojums

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 177
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 3.1a apakšpunkts (jauns)

3.1a Paradumi, kas padara dzīvi 
veselīgāku, lai uzlabotu bērnu veselību;
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Or. en

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 178
2. pielikuma 2. uzdevuma 3. punkta 3.2. apakšpunkts

3.2. veselību noteicošajiem faktoriem, kas 
saistīti ar dzīves veidu, jo īpaši ar uzturu un 
fizisko aktivitāti, seksuālo un reproduktīvo 
veselību;

3.2. veselību noteicošajiem faktoriem, kas 
saistīti ar dzīves veidu, jo īpaši ar uzturu un 
fizisko aktivitāti, seksuālo un reproduktīvo 
veselību un garīgo veselību;

Or. en

Pamatojums

Dzīvesveidu noteicošie faktori, piemēram, darba stress un depresija, arvien vairāk ietekmē 
garīgo veselību.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 179
2. pielikuma 3. uzdevuma 3. punkta 3.3. apakšpunkts

3.3. sociālajiem un ekonomiskajiem 
faktoriem, īpašu uzmanību pievēršot 
veselības nevienlīdzībai un sociālo un 
ekonomisko faktoru ietekmei uz veselību;

3.3. sociālajiem un ekonomiskajiem 
faktoriem, īpašu uzmanību pievēršot 
veselības nevienlīdzībai un sociālo un 
ekonomisko faktoru ietekmei uz veselību un 
diskriminācijai, kas vērsta pret sociāli 
mazaizsargātām grupām;

Or. el

Pamatojums

Ir svarīgi iekļaut pasākumus, lai samazinātu sociāli mazaizsargāto grupu, piemēram, cilvēku ar 
īpašām vajadzībām, diskrimināciju veselības aprūpē. 

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 180
2. pielikuma 2. uzdevuma 3. punkta 3.3.b apakšpunkts (jauns)
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3.3.b Tādu veselības aprūpes nevienlīdzības 
cēloņu precizēšanai, kuri ietekmē profilaksi 
un optimālu veselības aprūpi, īpašu 
uzmanību vēršot uz veselības aprūpes 
nevienlīdzību jaunajās dalībvalstīs; tāpēc 
jāpieliek pūles, lai nodrošinātu, ka 
pasākumos ir iesaistītas jauno dalībvalstu 
organizācijas/aktivitātes 

Or. en

Pamatojums

Pašreiz starp dalībvalstīm un to iekšienē novērojamas lielas atšķirības pilsoņu dzīves ilguma, 
veselības stāvokļa un attieksmes pret aprūpi ziņā. Īpaši tas attiecas uz jaunajām dalībvalstīm. 
Tāpēc ir svarīgi programmā paredzēt pasākumus, kas samazina šīs atšķirības un iesaista jaunās 
dalībvalstis.

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels, Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 181
2. pielikuma 3. uzdevuma 3. punkta 3.4. apakšpunkts

3.4. vides faktoriem, īpaši uzsverot vides 
faktoru ietekmi uz veselību;

3.4. vides faktoriem, īpaši uzsverot vides 
faktoru ietekmi uz veselību, tostarp 
pakļaušanu toksisku ķīmisko vielu, 
piemēram, kancerogēno, mutagēno, 
reproduktīvai sistēmai toksisku un alergēno 
vielu, iedarbībai, 

Or. en

Pamatojums

Pakļaušana toksisku ķīmisko vielu, īpaši kancerogēno, mutagēno, reproduktīvai sistēmai toksisku 
un alergēno vielu, iedarbībai izraisa bažas daudzos Eiropas pilsoņos, un īpaši tā skar 
neaizsargātākos cilvēkus, piemēram, jaundzimušos, bērnus, grūtnieces, un tāpēc šis jautājums ir 
jāietver programmas darbībā.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 182
2. pielikuma 3. uzdevuma 3. punkta 3.4. apakšpunkts

3.4. vides faktoriem, īpaši uzsverot vides 3.4. vides faktoriem, īpaši uzsverot vides 
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faktoru ietekmi uz veselību; faktoru ietekmi uz veselību, īpaši gaisa 
kvalitātei telpās un daudzkārtējai 
pakļaušanai ķīmisku vielu iedarbībai;

Or. en

Pamatojums

Pakļaušana gaisa piesārņojumam telpās ir atzīta par problēmu, kas veicina daudzas ar vidi 
saistītas slimības, tostarp alerģiju, īslaicīgas un ilglaicīgas elpošanas ceļu patoloģijas. Telpās ir 
atrasti neskaitāmi piesārņotāji, un daudzu piesārņotāju koncentrācija telpās ir augstāka nekā 
ārpus tām. Ķīmisku vielu ietekme joprojām tiek izvērtēta, pamatojoties uz katras ķīmiskās vielas 
ietekmi, kā rezultātā sistemātiski netiek pietiekami izvērtēta to potenciālā iedarbība. Tāpēc gaisa 
kvalitātei telpās un atkārtotai ķīmisko vielu iedarbībai jāvelta īpaša uzmanība.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 183
2. pielikuma 2. uzdevuma 3. punkta 3.4a apakšpunkts (jauns)

3.4a Izplatītāko slimību ģenētisko noteicošo 
faktoru analīze un novēršanas stratēģiju 
izstrādāšana;

Or. en

Pamatojums

Pašizskaidrojošs. Aizstāj 68. grozījumu.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 184
2. pielikuma 2. uzdevuma 3. punkta 3.5a apakšpunkts (jauns)

3.5a Stratēģiju izstrādāšana un pareizas 
pieredzes apmaiņa, lai, kur vien iespējams, 
novērstu invaliditāti un uzlabotu veselību 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

Or. el

Pamatojums

Ir svarīgi iekļaut pasākumus stratēģiju izstrādāšanai un apmaiņai ar pareizu pieredzi, lai 
novērstu iespējamu invaliditāti un uzlabotu veselību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
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Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 185
2. pielikuma 2. uzdevuma 3. punkta 3.5a apakšpunkts (jauns)

3.5a Atbalsts uztura izglītības grupu 
veidošanā vecākiem un bērniem, paredzot 
veikt pasākumus, lai sasniegtu arī slāņus, 
kuriem ir maza saistība ar izglītību. 

Or. de

Pamatojums

Nepareizu ēšanas paradumu izraisīts liekais svars un aptaukošanās bērnu vidū, kuri visdrīzāk 
turpinās šādus paradumus arī pieaugušo dzīvē, ir augoša problēma Eiropā. Problēma būtu 
jārisina ar mērķtiecīgiem pasākumiem, ko saprot slāņi, kuriem ir maza saistība ar izglītību.

Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 186
2. pielikuma 2. uzdevuma 3. punkta 3.5b apakšpunkts (jauns)

3.5.b Atbalsts profilaktisku veselības 
pasākumu stratēģijām uzņēmumos;

Or. de

Pamatojums

Uzņēmumiem būtu jāpiedāvā veselības veicināšanas nodarbības, kurās tie var nodrošināt saviem 
darbiniekiem izglītību veselības jomā un aizsargāt viņu veselību. 

Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 187
2. pielikuma 2. uzdevuma 3. punkta 3.5c apakšpunkts (jauns)

3.5c Atbalsts pasākumiem, ar kuriem 
uzlabo slimību diagnosticēšanu veciem 
ļaudīm un viņu ārstēšanu;

Or. de
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Pamatojums

Geriatriskās medicīnas jomai būtu jāsaņem atbalsts no ES dalībvalstīm. Slimību diagnosticēšana 
veciem ļaudīm, kuri cieš no tā saucamajām vecuma kaitēm, un viņu ārstēšana prasa atsevišķu 
uzmanību un īpašas metodes.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 188
2. pielikuma 2. uzdevuma 3. punkta 3.7a apakšpunkts (jauns)

3.7a Ģenētiskie noteicošie faktori un 
ģenētiskais skrīnings, personīgie un 
bioloģiskie faktori;

Or. en

Pamatojums

Šie jautājumi ir atsevišķi uzskaitīti pašreizējās veselības programmas juridiskajā tekstā, bet tie 
nav ietverti jaunās veselības programmas tekstā. 

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 189
2. pielikuma 2. uzdevuma 3. punkta 3.7b apakšpunkts

3.7b Veselību noteicošie dzimuma un 
vecuma aspekti.

Or. en

Pamatojums

Veselību noteicošie dzimuma aspekti netiek atzīti, neskatoties uz neseno darbu, kas veikts, lai 
uzsvērtu vīriešu un sieviešu dzimumu atšķirības un nevienlīdzību veselības aprūpē. Novecošana 
ir minēta priekšlikuma ievadā, taču tās nav juridiskā teksta projektā.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 190
2. pielikuma 2. uzdevuma 3. punkta 3.7b apakšpunkts
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3.7b Veselību noteicošie dzimuma un 
vecuma aspekti;

Or. en

Pamatojums

Programmā pašā par sevi būtu jāparedz arī darbības attiecībā uz veselību noteicošiem dzimuma 
un vecuma aspektiem, ņemot vērā ar dzimumu saistītās atšķirības veselības aprūpē sievietēm un 
vīriešiem, kā arī daudzās sekas, ko uz veselību atstāj paredzamais dzīves ilgums.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 191
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.1. apakšpunkts

4.1. darbību izstrādāšanu un īstenošanu pret 
tādām nopietnām slimībām, kurām ir īpaša 
nozīme, ņemot vērā vispārējo saslimstību 
Kopienā, kur Kopienas rīcība var dot 
ievērojamu pievienoto vērtību valstu 
centieniem;

4.1. darbību izstrādāšanu un īstenošanu pret 
tādām nopietnām slimībām, kurām ir īpaša 
nozīme, ņemot vērā vispārējo saslimstību un 
galvenos cēloņus potenciālo dzīves gadu 
zudumam un darba nespējai Kopienā (īpaši 
sirds un asinsvadu slimības), kur Kopienas 
rīcība var dot ievērojamu pievienoto vērtību 
valstu centieniem

Or. en

Pamatojums

Uzsvars ir likts uz slimībām kā tādām un arī uz to cēloņiem.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 192
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.1. apakšpunkts

4.1.  darbību izstrādāšanu un īstenošanu pret 
tādām nopietnām slimībām, kurām ir īpaša 
nozīme, ņemot vērā vispārējo saslimstību 
Kopienā, kur Kopienas rīcība var dot 
ievērojamu pievienoto vērtību valstu 
centieniem; 

4.1.  darbību izstrādāšanu un īstenošanu pret 
tādām nopietnām slimībām, kurām ir īpaša 
nozīme, ņemot vērā vispārējo saslimstību 
Kopienā, īpaši sirds un asinsvadu slimības, 
garīgās slimības, vēzi, diabētu un plaušu 
slimības, kur Kopienas rīcība var dot 
ievērojamu pievienoto vērtību valstu 
centieniem; 

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi aptvert gan plašus iedzīvotāju slāņus, gan precizēt augsta riska grupas, vienlaikus 
darbojoties primārajā un sekundārajā profilakses līmenī. PVO savā 2005. gada Eiropas 
veselības ziņojumā prognozē, piemēram, ka mērena un vienlaicīga asinsspiediena, 
aptaukošanās, holesterīna līmeņa un tabakas lietošanas samazināšana iedzīvotāju vidū vairāk kā 
uz pusi samazinātu sirds un asinsvadu slimību skaitu.
Paraugprakses nodošana visai Eiropai pievienos vērtību dalībvalstu primārās un sekundārās 
veselības profilakses stratēģijām, tostarp profilaktisko pamatnostādņu izstrādei un īstenošanai. 
Darbība ES līmenī ir pamatota arī uz nevienlīdzības novēršanu, kas pastāv starp dalībvalstīm, 
piemēram, analizējot efektīvas ES politikas iespējas.

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Grozījums Nr. 193
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.1 apakšpunkts

4.1. darbību izstrādāšanu un īstenošanu pret 
tādām nopietnām slimībām, kurām ir īpaša 
nozīme, ņemot vērā vispārējo saslimstību 
Kopienā, kur Kopienas rīcība var dot 
ievērojamu pievienoto vērtību valstu 
centieniem;

4.1. darbību izstrādāšanu un īstenošanu pret 
tādām nopietnām slimībām, kurām ir īpaša 
nozīme, ņemot vērā vispārējo saslimstību 
Kopienā, īpaši sirds un asinsvadu slimības, 
garīgās slimības, vēzi un diabētu, kur 
Kopienas rīcība var dot ievērojamu 
pievienoto vērtību valstu centieniem;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi aptvert gan plašus iedzīvotāju slāņus, gan precizēt augsta riska grupas, vienlaikus 
darbojoties primārās un sekundārās profilakses līmenī. PVO savā 2005. gada Eiropas veselības 
ziņojumā prognozē, piemēram, ka mērena un vienlaicīga asinsspiediena, aptaukošanās, 
holesterīna līmeņa un tabakas lietošanas samazināšana iedzīvotāju vidū vairāk nekā uz pusi 
samazinās sirds un asinsvadu saslimšanu skaitu (sirds un asinsvadu slimības ir galvenais 
mirstības un saslimstības cēlonis Eiropā). 

Grozījumu iesniedza Karin Jöns

Grozījums Nr. 194
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.1 apakšpunkts

4.1. darbību izstrādāšanu un īstenošanu pret 
tādām nopietnām slimībām, kurām ir īpaša 
nozīme, ņemot vērā vispārējo saslimstību 
Kopienā, kur Kopienas rīcība var dot 

4.1. darbību izstrādāšanu un īstenošanu pret 
tādām nopietnām slimībām, kurām ir īpaša 
nozīme, piemēram, sirds un asinsvadu 
slimības, vēzis, diabēts vai reimatisms, 
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ievērojamu pievienoto vērtību valstu 
centieniem;

ņemot vērā vispārējo saslimstību Kopienā, 
kur Kopienas rīcība var dot ievērojamu 
pievienoto vērtību valstu centieniem; 

Or. de

Pamatojums

Vajadzētu minēt vismaz dažas no izplatītākajām slimībām.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 195
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.2 apakšpunkts

4.2 slimību profilakses stratēģiju un 
pasākumu sagatavošanu un īstenošanu, jo 
īpaši nosakot paraugpraksi un izstrādājot 
pamatnostādnes un ieteikumus arī 
sekundārai profilaksei, skrīningam un 
agrīnai slimību atklāšanai;

4.2 slimību profilakses un rehabilitācijas
stratēģiju un pasākumu sagatavošanu un 
īstenošanu, jo īpaši:
- pievēršoties slimības iedīgļu profilaksei 
(lai novērstu saslimšanas risku nākamajās 
paaudzēs),
- izstrādājot primārās profilakses stratēģijas 
pieaugušajiem bezsimptomu periodos, 
tostarp, masu profilakses un augsta riska 
stratēģijas,
- nosakot paraugpraksi un izstrādājot 
pamatnostādnes un ieteikumus (īpaši 
uzsverot stratēģijas, kuru mērķis ir 
samazināt atšķirības, kas pastāv starp 
pamatnostādnēm, ieteikumiem un reālo 
praksi) arī sekundārai profilaksei, 
skrīningam un agrīnai slimību atklāšanai,
- uzlabojot un izstrādājot riska izvērtēšanas 
metodes un
- risinot dzimumu nevienlīdzības un 
iedzīvotāju novecošanas jautājumus.

Or. en

Pamatojums

Profilaksei jāpievēršas globālā mērogā, t.i., mūža sākumā un beigās, abu dzimumu iedzīvotāju 
vidū, kuri nav pakļauti riskam, kā arī iedzīvotāju vidū, kas cietuši no slimības pagātnē. To var 
panākt, vienkārši ļaujot primārās aprūpes speciālistiem un praktizējošiem ārstiem piekļūt riska 
izvērtēšanas instrumentiem. Īpaša uzmanība vajadzīga medicīniskās izglītības nodrošināšanai.
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Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 196
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.2 apakšpunkts

4.2. slimību profilakses stratēģiju un 
pasākumu sagatavošanu un īstenošanu, jo 
īpaši nosakot paraugpraksi un izstrādājot 
pamatnostādnes un ieteikumus arī 
sekundārai profilaksei, skrīningam un 
agrīnai slimību atklāšanai;

4.2. slimību profilakses stratēģiju un 
pasākumu sagatavošanu un īstenošanu, jo 
īpaši nosakot paraugpraksi un izstrādājot 
pamatnostādnes un ieteikumus arī 
sekundārai profilaksei, skrīningam un 
agrīnai slimību atklāšanai. Prioritāte 
jāpiešķir slimībām, kas minētas punktā 4.1.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi aptvert gan plašus iedzīvotāju slāņus, gan precizēt augsta riska grupas, vienlaikus 
darbojoties primārajā un sekundārajā profilakses līmenī. PVO savā 2005. gada Eiropas 
veselības ziņojumā prognozē, piemēram, ka mērena un vienlaicīga asinsspiediena, 
aptaukošanās, holesterīna līmeņa un tabakas lietošanas samazināšana iedzīvotāju vidū vairāk 
nekā uz pusi samazinās sirds un asinsvadu saslimšanu skaitu. Paraugprakses nodošana visai 
Eiropai pievienos vērtību dalībvalstu primārās un sekundārās veselības profilakses stratēģijām, 
tostarp profilaktisko pamatnostādņu izstrādei un īstenošanai. Darbība ES līmenī ir pamatota arī 
uz nevienlīdzības novēršanu, kas pastāv starp dalībvalstīm, piemēram, analizējot efektīvas ES 
politikas iespējas

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Grozījums Nr. 197
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.2. apakšpunkts

4.2. slimību profilakses stratēģiju un 
pasākumu sagatavošanu un īstenošanu, jo 
īpaši nosakot paraugpraksi un izstrādājot 
pamatnostādnes un ieteikumus arī 
sekundārai profilaksei, skrīningam un 
agrīnai slimību atklāšanai;

4.2. slimību profilakses stratēģiju un 
pasākumu sagatavošanu un īstenošanu, jo 
īpaši nosakot paraugpraksi un izstrādājot 
pamatnostādnes un ieteikumus arī 
sekundārai profilaksei, skrīningam un 
agrīnai slimību atklāšanai. Prioritāte 
jāpiešķir slimībām, kas minētas punktā 4.1.

Or. en

Pamatojums

Paraugprakses nodošana visai Eiropai pievienos vērtību dalībvalstu primārās un sekundārās 
veselības profilakses stratēģijām, tostarp profilaktisko pamatnostādņu izstrādei un īstenošanai. 
Darbība ES līmenī ir pamatota arī uz nevienlīdzības novēršanu, kas pastāv starp dalībvalstīm, 
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piemēram, analizējot efektīvas ES politikas iespējas.

Grozījumu iesniedza Karin Jöns

Grozījums Nr. 198
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.2 apakšpunkts

4.2. slimību profilakses stratēģiju un 
pasākumu sagatavošanu un īstenošanu, jo 
īpaši nosakot paraugpraksi un izstrādājot 
pamatnostādnes un ieteikumus arī 
sekundārai profilaksei, skrīningam un 
agrīnai slimību atklāšanai; 

4.2. Slimību profilakses stratēģiju un 
pasākumu sagatavošanu un īstenošanu, jo 
īpaši plašāk satopamo slimību, piemēram, 
sirds un asinsvadu slimību, vēža, diabēta 
vai reimatisma, gadījumā, nosakot 
paraugpraksi un izstrādājot pamatnostādnes 
un ieteikumus arī sekundārai profilaksei, 
skrīningam un agrīnai slimību atklāšanai; 

Or. de

Pamatojums

Arī šeit jāuzsver izplatītākās slimības, jo šo slimību profilaksei, skrīningam un agrīnai atklāšanai 
var būt ļoti liela ietekme, ņemot vērā lielo saslimušo cilvēku skaitu.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 199
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.2. apakšpunkts

4.2. slimību profilakses stratēģiju un 
pasākumu sagatavošanu un īstenošanu, jo 
īpaši nosakot paraugpraksi un izstrādājot 
pamatnostādnes un ieteikumus arī 
sekundārai profilaksei, skrīningam un 
agrīnai slimību atklāšanai; 

4.2. Slimību profilakses stratēģiju un 
pasākumu sagatavošanu un īstenošanu, jo 
īpaši nosakot paraugpraksi un izstrādājot 
pamatnostādnes un ieteikumus arī 
sekundārai profilaksei, skrīningam un 
agrīnai slimību atklāšanai, jo īpaši attiecībā 
uz izplatītākajām slimībām, piemēram, vēzi, 
koronārajām slimībām, diabētu, garīgajām 
slimībām, sūdzībām par reimatismu utt.;

Or. el
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Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 200
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.2.a apakšpunkts (jauns)

4.2.a Potēšanas un vakcinēšanas stratēģiju 
un pasākumu, kā arī to īstenošanas 
ieteikumu izstrādāšana. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Grozījums Nr. 201
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.2 apakšpunkta 1.a apakšpunkts (jauns)

Līdz ar to Komisija šīs pamatprogrammas 
laikā iesniegs Padomei ieteikumus par šādu 
slimību profilaksi, diagnosticēšanu un 
kontroli:

• sirds un asinsvadu slimības,
• diabēts,
• vēzis,
• garīgās slimības.

Or. en

Pamatojums

Šīs četras slimības raksturo Eiropā izplatītākos saslimstības veidus.
Paraugprakses izplatīšana visā Eiropā saistībā ar šīm četrām slimībām nešaubīgi pievienos 
vērtību valstu veselības aprūpes stratēģijām. ES rīcība ir pamatota arī no efektivitātes viedokļa, 
kā arī tāpēc, ka tā risina dalībvalstu nevienlīdzības problēmu, samazinot pretrunas, kādas pastāv 
valstu politikās. Zināmā mērā ES jau līdz šim ir pievērsusi uzmanību saslimšanām, tomēr tas 
noticis nesaskaņoti, tāpēc tagad Eiropai jāsniedz ieguldījums šīs jomas profilaksē, 
diagnosticēšanā un kontrolē.

Grozījumu iesniedza Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Grozījums Nr. 202
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.3.a apakšpunkts (jauns)

4.3.a Stratēģiju un pasākumu izstrāde, lai 
likvidētu veselības nevienlīdzības cēloņus 
ar profilakses palīdzību, veicinot par 
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veselību domājošu uzvedību, saslimstības 
samazināšanos un optimālu veselības 
aprūpi.

Or. en

Pamatojums

Viena no programmas prioritātēm ir veselības aprūpes nevienlīdzību risināšana. Piemēram, 
jauna dalībvalsts vēl nav guvusi labumu no Eiropas kodeksa pret vēzi veicināšanas.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 203
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.3.a apakšpunkts (jauns)

4.3.a Atbalstu pasākumiem un 
informācijai, lai uzlabotu pacientu 
mobilitāti attiecībā uz tādas informācijas 
nodrošināšanu par ārstēšanas metodēm, 
kura nav pieejama pacienta izcelsmes valstī 
un attiecībā uz piekļuvi ārstēšanai, kura, lai 
gan ir neatliekama, tomēr nevar tikt sniegta 
nekavējoties pacienta izcelsmes valstī. 

Or. el

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 204
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.3.b apakšpunkts (jauns)

4.3.b Telemedicīnas veicināšanu, lai 
vienotu informācijas tīklā veselības 
pakalpojumus, uzlabotu pacientu mobilitāti 
un aprūpes nodrošināšanu mājās, pamatā 
veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām vai izolētām personām.

Or. el

Pamatojums

Telemedicīnas lietojumprogrammas uzlabo pacienta mobilitāti, veicinot ātru un pienācīgu 
piekļuvi veselības pakalpojumiem. Tajā pat laikā, nodrošinot apkopi mājās ar telemedicīnas 
palīdzību, vecākiem cilvēkiem vai izolētām personām samazinās slimību un traumu ietekme un 
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tiek racionalizēti veselības nozares izdevumi. 

Grozījumu iesniedza Giovanni Berlinguer

Grozījums Nr. 205
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.4.a apakšpunkts (jauns)

4.4.a Paraugprakses un zināšanu apmaiņu, 
kā arī tādu stratēģiju koordinēšanu, kuru 
mērķis ir uzlabot garīgo veselību un novērst 
un ārstēt garīgās slimības (piemēram, 
paredzot pakalpojumu sniegšanu ārpus 
ārstniecības iestādēm) un līdz ar to 
primārās aprūpes kontekstā kopienas 
centru un vispārēju slimnīcu izveidošanu, 
pamatojoties uz pacientu un ģimeņu 
prasībām, lai veicinātu sociālo iekļaušanos.

Or. it

Pamatojums

Šis grozījums ir izdarīts, atsaucoties uz Zaļo grāmatu par garīgo veselību.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan, Dorette Corbey

Grozījums Nr. 206
2. pielikuma 3. uzdevuma 4. punkta 4.5.a apakšpunkts (jauns)

4.5.a Zināšanu trūkumu noteikšana, lai 
cīnītos ar galvenajām slimībām un sniegtu 
iniciatīvas izpētes jomā, izmantojot Septīto 
pamatprogrammu.

Or. en

Pamatojums

ES jāapvieno visi spēki, lai precizētu zināšanu trūkumus un jāizveido saikne ar Septīto 
pamatprogrammu. Aktīvāka izpētes politika un valsts izdevumi var samazināt plaisu, kura 
joprojām pastāv starp slimību jomām, kuras farmaceitiskiem uzņēmumiem nav izdevīgi attīstīt. 
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 207
2. pielikuma 4. uzdevuma 5. punkta 5.1 apakšpunkts

5.1. veicinot pārrobežu veselības aprūpes 
pakalpojumu pirkšanu un piegādi, ieskaitot 
informācijas vākšanu un apmaiņu, lai ļautu 
dalīties ar iespējām un izmantot aprūpi pāri 
robežām;

5.1. veicinot pārrobežu pacientu mobilitāti 
un veselības aprūpes pakalpojumu pirkšanu 
un piegādi, ieskaitot informācijas vākšanu 
un apmaiņu, lai ļautu dalīties ar iespējām un 
izmantot aprūpi pāri robežām;

Or. en

Pamatojums

Pacientu mobilitāte ir svarīgs jautājums ES pilsoņiem, kurā ES var iegūt nozīmīgu pievienoto 
vērtību un kurš tāpēc jāietver programmā.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 208
2. pielikuma 4. uzdevuma 5. punkta 5.1 apakšpunkts

5.1 veicinot pārrobežu veselības aprūpes 
pakalpojumu pirkšanu un piegādi, ieskaitot 
informācijas vākšanu un apmaiņu, lai ļautu 
dalīties ar iespējām un izmantot aprūpi pāri 
robežām;

5.1 veicinot pārrobežu veselības aprūpes 
pakalpojumu pirkšanu un piegādi un 
pacientu mobilitāti, tostarp informācijas 
vākšanu un apmaiņu, lai ļautu dalīties ar 
iespējām un izmantot aprūpi pāri robežām;

Or. en

Pamatojums

Pacientu mobilitāte ir pārrobežu jautājums, kurš attiecas uz Eiropas pilsoņiem un kurā Eiropas 
Savienība var radīt pievienoto vērtību.

Grozījumu iesniedza Irena Belohorská

Grozījums Nr. 209
2. pielikuma 4. uzdevuma 5. punkta 5.1 apakšpunkts

5.1. veicinot pārrobežu veselības aprūpes 
pakalpojumu pirkšanu un piegādi, ieskaitot 
informācijas vākšanu un apmaiņu, lai ļautu 
dalīties ar iespējām un izmantot aprūpi pāri 
robežām;

5.1. veicinot pārrobežu veselības aprūpes 
pakalpojumu pirkšanu un piegādi, ieskaitot 
informācijas vākšanu un apmaiņu, lai ļautu 
dalīties ar iespējām un izmantot aprūpi pāri 
robežām, tostarp, sniedzot informāciju par 
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veselības aprūpes sniedzējiem un ārzemēs 
pieejamiem pakalpojumiem un nosakot 
skaidrus veselības aprūpes izdevumu 
kompensēšanas noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Pacientiem trūkst informācijas par veselības aprūpes sniedzējiem ārzemēs un veselības aprūpes 
izdevumu kompensēšanas noteikumi ir neskaidri un mulsinoši.

Grozījumu iesniedza Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Grozījums Nr. 210
2. pielikuma 4. uzdevuma 5. punkta 5.1 apakšpunkts

5.1 veicinot pārrobežu veselības aprūpes 
pakalpojumu pirkšanu un piegādi, ieskaitot 
informācijas vākšanu un apmaiņu, lai ļautu 
dalīties ar iespējām un izmantot aprūpi pāri 
robežām; 

5. veicinot pārrobežu veselības aprūpes 
pakalpojumu pirkšanu un piegādi, ieskaitot 
informācijas vākšanu un apmaiņu, lai ļautu 
dalīties ar iespējām un izmantot aprūpi pāri 
robežām, īpaši reti un ārkārtīgi reti 
sastopamu slimību gadījumā;

Or. it

Pamatojums

Vairāk nekā 7% Eiropas iedzīvotāju cieš no reti vai ārkārtīgi reti sastopamām slimībām. 
Vairumā gadījumu šādiem slimniekiem ne tikai jāsedz nozīmīgas izmaksas, bet arī jāsastopas ar 
daudzām grūtībām, ko rada zināšanu trūkums par ārstēšanas metodēm un piemērotu medicīnas 
pakalpojumu nepietiekamība. Ņemot vērā to, ka datu savākšana un drošas medicīniskās 
pieredzes apmaiņa var būt ļoti efektīva, ja to veic Eiropas līmenī, nevis atsevišķā valstī, rīcība 
šādu slimību apkarošanai jānosaka kā viena no Eiropas veselības programmas prioritātēm arī 
2007.-2013. gada periodā.

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 211
2. pielikuma 4. uzdevuma 5. punkta 5.1.a apakšpunkts (jauns)

5.1.a Sadarbība starp dalībvalstīm, lai 
uzlabotu papildu veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu pāri valstu 
robežām;



PE 367.644v01-00 64/76 AM\593879LV.doc

LV                        Ārējais tulkojums

Or. nl

Pamatojums

Teksts ir pamatots uz Konstitūcijas projektu. Skatīt III-278. panta 2. punktu.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Grozījums Nr. 212
2. pielikuma 4. uzdevuma 5. punkta 5.2. apakšpunkts

5.2. daloties ar informāciju par medicīnas 
darbinieku mobilitāti un pārvaldot tās sekas;

5.2. daloties ar informāciju par medicīnas 
darbinieku mobilitāti un pārvaldot tās sekas 
un veicinot politikas izstrādi pacientu 
mobilitātes jomā;

Or. en

Pamatojums

Medicīnas darbinieku un pacientu mobilitāte pastāv, tāpēc ir būtiski savākt un analizēt 
atbilstīgus datus, lai turpinātu risināt ar to saistītās būtiskās problēmas un uzdevumus. 

Grozījumu iesniedza Irena Belohorská

Grozījums Nr. 213
2. pielikuma 4. uzdevuma 5. punkta 5.2. apakšpunkts

5.2. daloties ar informāciju par medicīnas 
darbinieku mobilitāti un pārvaldot tās sekas;

5.2. daloties ar informāciju par medicīnas 
darbinieku mobilitāti un pārvaldot tās sekas, 
ņemot vērā to, ka atsevišķās dalībvalstīs 
medicīnas darbinieku mobilitāte ietver 
potenciāla medicīnas darbinieku skaita 
samazināšanās draudus;

Or. en

Pamatojums

Atsevišķās dalībvalstīs, īpaši jaunajās dalībvalstīs, pieaugošā medicīnas darbinieku mobilitāte 
rada sarežģījumus, jo samazinās ārstu, medicīnas māsu un citu medicīnas darbinieku skaits.
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Grozījumu iesniedza Linda McAvan, Dorette Corbey

Grozījums Nr. 214
2. pielikuma 4. uzdevuma 5. punkta 5.3. apakšpunkts

5.3. izveidojot Kopienas sistēmu sadarbībai 
attiecībā uz etaloncentriem un citas atbalsta 
struktūras starp vairāku dalībvalstu veselības 
aizsardzības sistēmām;

5.3. izveidojot Kopienas sistēmu sadarbībai 
attiecībā uz etaloncentriem un citas atbalsta 
struktūras starp vairāku dalībvalstu veselības 
aizsardzības sistēmām, kas radīs iespēju 
ārstiem un citiem medicīnas darbiniekiem 
piemērot paraugpraksi un labākās 
zināšanas profilakses un ārstēšanas jomā 
ES. 

Or. en

Pamatojums

Eiropas etaloncentru izveidošana katras nozīmīgās slimības jomā (piemēram, sirds un asinsvadu 
slimības, diabēts, plaušu vēzis, garīgās slimības u.t.t.) palīdzēs izplatīt zināšanas un 
paraugpraksi gan attiecībā uz profilaksi, gan ārstēšanu visā Eiropas Savienībā. Šie centri var 
arī sniegt ieguldījumu, informējot pilsoņus vai pacientus par slimībām, tā veidojot lielāku 
izpratni par profilakses iespējām. 

Grozījumu iesniedza Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Grozījums Nr. 215
2. pielikuma 4. uzdevuma 5. punkta 5.3.a apakšpunkts (jauns)

5.3.a Standartizētu datu un vienotu rādītāju 
izmantošana ES institūcijās, lai izmērītu 
dzimumu nevienlīdzību medicīnas un 
veselības pakalpojumu jomā ES;

Or. nl

Pamatojums

Apkopojot zināšanas un veidojot veselības aprūpes sistēmas, kas ir īpaši piemērotas to grupu 
vajadzībām, kuras atrodas visneizdevīgākā situācijā un kuras visvairāk cieš no diskriminācijas, 
rodas iespēja izveidot standartizētus datus, lai gan ir būtiski strikti piemērot subsidiaritātes 
principu un ņemt vērā dalībvalstu veselības aprūpes sistēmu īpašo raksturu. 
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 216
2. pielikuma 4. uzdevuma 5. punkta 5.5. apakšpunkts

5.5. sniedzot informāciju pacientiem, 
medicīnas darbiniekiem un politikas 
veidotājiem par veselības aizsardzības 
sistēmām un medicīnisko aprūpi saistībā ar 
vispārējām veselības informatīvajām 
darbībām, ieskaitot mehānismus 
informācijas izplatīšanai un apmaiņai ar 
rīcības plānu Eiropas e-veselības zonas 
izveidošanai;

5.5. sniedzot informāciju pacientiem, 
medicīnas darbiniekiem un politikas 
veidotājiem par veselības aizsardzības 
sistēmām un medicīnisko aprūpi saistībā ar 
vispārējām veselības informatīvajām 
darbībām, ieskaitot mehānismus 
informācijas izplatīšanai un apmaiņai ar 
rīcības plānu Eiropas e-veselības zonas 
izveidošanai, vienlaikus iedibinot striktus 
kvalitātes kritērijus ar veselības aprūpi 
saistītām tīmekļa vietnēm;

Or. en

Pamatojums

Internets var būt nozīmīgs, piedāvājot informāciju par medicīnu. Tomēr valsts finansējums 
jāiegulda tikai informācijas par veselību izplatīšanā internetā, jo tā ir pakļauta striktiem
kvalitātes kritērijiem.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 217
2. pielikuma 4. uzdevuma 5. punkta 5.6. apakšpunkts

5.6. izstrādājot instrumentus, lai novērtētu 
Kopienas politikas ietekmi uz veselības 
aizsardzības sistēmām;

5.6. izstrādājot instrumentus, lai novērtētu 
Kopienas politikas ietekmi uz veselības 
aizsardzības sistēmām, sevišķi 
paplašināšanās un Lisabonas stratēģijas 
ietekmi;

Or. en

Pamatojums

Paplašināšanās un Lisabonas stratēģija visticamāk ievērojami ietekmēs veselības sistēmas un 
tāpēc tās jāmin atsevišķi.
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Grozījumu iesniedza Irena Belohorská

Grozījums Nr. 218
2. pielikuma 4. uzdevuma 5. punkta 5.7. apakšpunkts

5.7. izstrādājot un īstenojot darbības 
pacientu drošības un augstas kvalitātes 
aprūpes veicināšanai;

5.7. izstrādājot un īstenojot darbības 
pacientu drošības un augstas kvalitātes 
aprūpes veicināšanai, atceroties, ka pacienta 
drošība un nevēlami notikumi ir cieši 
saistīti un ka anonīma nevēlamu notikumu 
uzraudzība samazinās to skaitu.

Or. en

Pamatojums

Pacienti ir tiesīgi sagaidīt, ka tiek darīts viss, lai nodrošinātu viņu kā visu veselības pakalpojumu 
lietotāju drošību. Veselības aprūpes nozare ir augsta riska zona, jo tajā pastāv nevēlami 
notikumi, kurus izraisa vairāk ārstēšana, nevis slimība, un tie var radīt nopietnu kaitējumu, 
sarežģījumus un pacienta ciešanas. Jāizstrādā metodes, kuru mērķis ir samazināt nevēlamo 
notikumu skaitu un sekas, ņemot vērā pieredzi ar nevēlamiem notikumiem pagātnē.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 219
2. pielikuma 5. uzdevuma 1. apakšvirsraksts (jauns) pēc ievaddaļas

DATU SAVĀKŠANA, VESELĪBAS 
APRŪPES UZRAUDZĪBA UN 

INFORMĀCIJA

Or. en

Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 220
2. pielikuma 6. punkta 6.1.a apakšpunkts (jauns)

6.1.a Palielinot izpratni par dažādu 
sabiedrības grupu veselības stāvokli, 
piemēram, savācot un apstrādājot 
statistikas datus, kas sadalīti grupās 
saistībā ar sociālo grupu, etnisko izcelsmi 
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un dzimumu;

Or. sv

Pamatojums

Lielāka izpratne par dažādu sabiedrības grupu veselības stāvokli ir nepieciešama, lai izveidotu 
drošu pamatu pasākumu veikšanai, kas veicinātu līdztiesību veselības aprūpē.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 221
2. pielikuma 6. punkta 6.1.a apakšpunkts (jauns)

6.1.a Atbalstot Eiropas mēroga izplatītāko 
slimību (piem. vēža) reģistru iedibināšanu, 
kas palīdzētu noteikt paraugprakses.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums saskan ar referenta iesniegtā grozījuma Nr. 82 virsrakstu. Programmai 
jānodrošina palīdzība Eiropas mēroga izplatītāko slimību reģistru iedibināšanā, kas kā 
galvenais instruments ļaus izprast atšķirības ārstēšanas rezultātos un palīdzēs noteikt 
paraugpraksi.

Grozījumu iesniedza Karin Jöns

Grozījums Nr. 222
2. pielikuma 6. punkta 6.1.a apakšpunkts (jauns)

6.1.a Savācot un analizējot datus par 
traumām, iedibinot Eiropas mēroga 
izplatītāko slimību (piem. vēža) reģistrus, 
izstrādājot metodoloģiju un uzturot datu 
bāzi. 

Or. en

Pamatojums

Eiropas mēroga izplatītāko slimību reģistri ir nozīmīgs instruments, kas ļautu noteikt 
paraugpaksi un apmainīties ar to starp dalībvalstīm.
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Grozījumu iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr. 223
2. pielikuma 6. punkta 6.1.b apakšpunkts (jauns)

6.1.b Palielinot izpratni par to, cik lielā 
mērā dažādu sabiedrības grupas ir 
apmierinātas ar tām sniegtajiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem, analizējot un 
savācot statistikas datus, kas sadalīti grupās 
saistībā ar sociālo grupu, etnisko izcelsmi 
un dzimumu;

Or. sv

Pamatojums

Lielāka izpratne par dažādu sabiedrības grupu veselības stāvokli ir nepieciešama, lai izveidotu 
drošu pamatu pasākumu veikšanai, kas veicinātu līdztiesību veselības aprūpē.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 224
2. pielikuma 6. punkta 6.2. apakšpunkts

6.2 sniedzot citas atbilstošas ar veselības 
jautājumiem saistītas zināšanas;

6.2 sniedzot citas atbilstošas ar veselības 
jautājumiem saistītas zināšanas, tostarp par 
alternatīvās medicīnas ieguldījumu,

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības veselības pieejai jābūt holistiskai un plurālistiskai, un jāņem vērā alternatīvās
medicīnas iespējas.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 225
2. pielikuma 6. punkta 6.2. apakšpunkts

6.2. sniedzot citas atbilstošas ar veselības 
jautājumiem saistītas zināšanas;

6.2. sniedzot citas atbilstošas ar veselības 
jautājumiem saistītas zināšanas, tostarp 
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ņemot vērā alternatīvās medicīnas 
ieguldījumu,

Or. en

Pamatojums

Labākas zināšanas alternatīvās medicīnas jomā var sniegt nozīmīgu ieguldījumu, palielinot 
pilsoņu iespējas pieņemt labākus lēmumus saistībā ar savu veselību.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 226
2. pielikuma 6. punkta 6.5. apakšpunkts

6.5. panākot regulāru šādas informācijas 
vākšanu kopā ar Statistikas programmu, 
starptautiskajām organizācijām, aģentūrām 
un ar projektu palīdzību.

6.5. panākot regulāru šādas informācijas 
vākšanu kopā ar Statistikas programmu, 
starptautiskajām organizācijām, aģentūrām 
un ar projektu palīdzību un apvienojot šo 
informāciju ar uz iedzīvotāju skaitu balstītu 
iespējamo riska faktoru uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Šī informācija ir daudz vairāk pievienotās vērtības, ja to apvieno ar uz iedzīvotāju skaitu balstītu 
iespējamo riska faktoru uzraudzību.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 227
2. pielikuma 6. punkta 6.7. apakšpunkts

6.7. īpaši pievēršoties regulāras un drošas 
informācijas sniegšanai iedzīvotājiem, 
lēmumu gatavotājiem, pacientiem, 
aprūpētājiem, medicīnas darbiniekiem un 
citām ieinteresētajām personām;

6.7. īpaši pievēršoties regulāras un drošas 
informācijas sniegšanai iedzīvotājiem, 
tostarp tādos veidos, kas ir pieejami 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un 
lēmumu gatavotājiem, pacientiem, 
aprūpētājiem, medicīnas darbiniekiem un 
citām ieinteresētajām personām;

Or. en
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Pamatojums

Ir būtiski, lai neaizsargātākās gurpas, kuras bieži tiek izslēgtas no piekļuves svarīgākajai 
informācijai, tiktu nodrošinātas ar veselības aprūpes informāciju saskaņā ar šo programmu.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 228
2. pielikuma 6. punkta 6.7.a apakšpunkts (jauns)

6.7.a Ar invaliditāti saistītu datu 
savākšanai un analīzei, kā arī cīņai ar 
invaliditāti un tās profilaksei;

Or. el

Pamatojums

Ir būtiski paredzēt darbības, kurs ir saistītas ar tādu datu savākšanu un analīzi, kas skar cilvēkus 
ar īpašam vajadzībām.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 229
2. pielikuma 6. punkta 6.8.a apakšpunkts (jauns)

6.8.a Ar neauglību saistītu datu savākšanai 
un analīzei;

Or. el

Pamatojums

Mūsdienās katrs sestais pāris sastopas ar auglības problēmām. Tāpēc ir lietderīgi izpētīt šo 
situāciju un precizēt faktorus, kas ietekmē auglību, jo tie var būt saistīti arī ar vides faktoriem.

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 230
2. pielikuma 6. punkta 6.8.a apakšpunkts (jauns)

6.8.a Nodrošinot precīzu informāciju par 
atsevišķu farmaceitisko preču cenām 
dažādās dalībvalstīs, pamatojoties uz aktīvo 
vielu, kas ir attiecīgās farmaceitiskās preces
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sastāvā;

Or. en

Pamatojums

Dažādās dalībvalstīs līdzīgu farmaceitisko preču cenas ar vienādu aktīvo sastāvdaļu ievērojami 
atšķiras. ES pilsoņiem jāspēj gūt informāciju par šīm cenu atšķirībām, lai palielinātu konkurenci 
farmācijas sektorā.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 231
2. pielikuma 5. uzdevuma 5,2. punkts (jauns)

5.2. UZLABOT SAZIŅU AR ES 
PILSOŅIEM VESELĪBAS APRŪPES 
JAUTĀJUMOS, PIEVIENOJOT 
VĒRTĪBU DALĪBVALSTU 
INICIATĪVĀM
5.2.1. Izpratnes veicināšanas kampaņas.
5.2.2. Pārskati.
5.2.3. Konferences, semināri, ekspertu un 
ieinteresēto pušu sanāksmes,
5.2.4. Publikācijas par veselības 
jautājumiem,
5.2.5. Informācijas sniegšana tiešsaistē.
5.2.6. Informācijas centru izveidošana un 
lietošana

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas numerācijā. Sākotnējā pielikuma 1. punkta mainīts variants. Dalībvalstis ir vislabākajā 
situācijā, lai tieši sazinātos ar saviem pilsoņiem. Komisija var pievienot vērtību, veicinot
paraugprakses apmaiņu un salīdzinot veiksmīgas sabiedrības veselības iniciatīvas. 

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 232
2. pielikuma 5. uzdevuma 2. apakšvirsraksts (jauns) pēc 5,2. punkta (jauns)

SADARBĪBA UN INTEGRĀCIJA
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Or. en

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 233
2. pielikuma 5. punkta 5.3 apakšpunkts (jauns)

5.3. Uzlabojot pilsoniskās sabiedrības un 
akcionāru iespējas piedalīties veselības 
aprūpes politikas veidošanā;

5.3.1. Veicinot un stiprinot veselības 
aizsardzības organizāciju darbību Kopienas 
līmenī,

5.3.2. Atbalstot apmācības un ražīguma 
paaugstināšanu veselības aprūpes 
organizācijās;

5.3.3. Izveidojot vienotus nevalstisko 
organizāciju un citu ieinteresēto pušu 
informācijas tīklus,

5.3.4. Stiprinot padomdevējas iestādes un 
mehānismus Kopienas līmenī;

5.3.5 Atzīstot, ka pacienti ir pieauguši 
cilvēki un nodrošinot viņiem veselības 
aprūpes lietotāju tiesības;

Or. sv

Pamatojums

Šodien pacienti ES ir veselīgāki un labāk informēti, nekā jebkad agrāk. Veselības aprūpē 
notikušas izmaiņas, tā kļuvusi profesionālāka un aptver plašāku dalībnieku spektru. Tagad 
pacientiem vajadzīga ne tikai aizsardzība, bet arī iespējas izmantot medicīnas sasniegumus un 
veselības sektora diferenciāciju, un to vajadzētu atspoguļot tiesību aktos, īpaši informācijas un 
veselības aprūpes izvēles tiesību ziņā.
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Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Grozījums Nr. 234
2. pielikuma 5. uzdevuma 5.4 apakšpunkts (jauns)

5.4 IZSTRĀDĀT PIEEJU
VESELĪBAS APSVĒRUMU 
INTEGRĒŠANAI PĀRĒJĀS KOPIENAS 
POLITIKAS JOMĀS

5.4.1. izstrādāt un piemērot metodes, kā 
izvērtēt Kopienas politiku un darbību 
ietekmi uz veselības aizsardzības jomu,

5.4.2. Paraugprakses apmaiņa ar 
dalībvalstīm attiecībā uz valsts politiku,

5.4.3. Pētījumi par citu politiku ietekmi uz 
veselības aizsardzību.

5.4.5. Izstrādāt vienotas stratēģijas un 
vienotu rīcību, izveidojot saiknes un 
sinerģijas starp atbilstīgām Kopienas 
programmām, rīcībām un fondiem.

Or. en

Pamatojums

Aizstāj 86. grozījumu. Cieši jāsaskaņo rīcība veselības aprūpes jomā un pārējās Kopienas 
politikas. 

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 235
2. pielikuma 5. uzdevuma 5,6 apakšpunkts (jauns)

5.6. UZLABOT RISKU AGRĪNU ATKLĀŠANU,
IZVĒRTĒŠANU UN PAZIŅOŠANU:

5.6.1. Atbalstot zinātniskās atzinumu 
izstrādi un risku izvērtēšanu, tostarp tādu 
neatkarīgu zinātnisku komiteju darbu, 
kuras izveidotas ar Komisijas Lēmumu 
2004/210/EK1,

5.6.2. Informācijas apkopošana un 
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apstrāde un speciālistu un iestāžu tīklu 
izveide, 

5.6.3. Veicināt risku novērtēšanas 
metodoloģiju izstrādi un saskaņošanu,

5.6.4. Informācijas apkopošanas un 
novērtēšanas darbības attiecībā uz 
iedzīvotāju un to apakšgrupu pakļaušanu 
ķīmiskam, bioloģiskam un fiziskam 
veselības apdraudējumam, tostarp 
speciālista sniegta informācija par šādu 
risku ietekmi.

5.6.5. Izveidot mehānismus, kā agrīni 
noteikt jaunus riskus un kā rīkoties nesen 
apzinātu risku gadījumā,

5.6.6. Stratēģijas, kā uzlabot risku 
paziņošanu, 

5.6.7. Apmācības risku novērtēšanā.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi kā referenta iesniegtajā grozījumā Nr. 88, tomēr ar vienu svarīgu piebildi par 
speciālistu, piemēram, ārstu, novērojumu ietveršanu saistībā ar šādu risku ietekmi.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 236
2. pielikuma 5. uzdevuma 3. apakšvirsraksts (jauns) pēc 5.5. punkta (jauns)

RISKI, DROŠĪBA UN HORIZONTĀLIE 
JAUTĀJUMI

Or. en

Grozījumu iesniedza Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 237
2. pielikuma 5. uzdevuma 5.7. punkts (jauns)
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5.7.a Izveidojot Eiropas orgānu donoru 
karti;

Or. de

Pamatojums

Saistīts ar grozījumu Nr. 89. Šāda visā Eiropā derīgas iekšējo orgānu donoru kartes 
izstrādāšana palīdzēs novērtēt un turēt drošībā cilvēku iekšējos orgānus un vielas, kas pieejamas 
medicīniskai ārstēšanai visā Eiropā un piedāvāt piekļuvi tiem citur Kopienā. 

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 238
2. pielikuma 4. uzdevuma 5,9. punkts (jauns)

5.9. Izveidojot vienotu standartu valsts 
finansētu medicīnas pakalpojumu
nodrošinājumam.

Or. pl

Pamatojums

Vienota veselības aprūpes pakalpojumu minimālā standarta neesamība traucē īstenot citus 
4. uzdevumā paredzētos mērķus.


