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Grozījums Nr. 1
Glenis Willmott

Rezolūcijas priekšlikums
11.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā tā 2006. gada 6. jūlija 
rezolūciju par Eiropas veselības aprūpes 
darbinieku aizsardzību pret asins 
saindēšanos no injekciju adatu 
ievainojumiem,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā veselība ir viena no visdārgākajām 
vērtībām un tā kā mūsu mērķis ir veselība 
visiem;

A. tā kā veselība ir viena no visdārgākajām 
vērtībām, tā kā mūsu mērķis ir veselība 
visiem un tā kā mums ir jānodrošina 
augsts veselības līmenis;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Glenis Willmott

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā trūkst skaidrības par dažādu 
darba virzienu un darba programmu 
skaitu veselības jomā,
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Or. en

Grozījums Nr. 4
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā tendences veselības jomā 
Eiropas Savienībā ir bijušas nepieredzēti 
labas, radot tādas pozitīvas sekas, ka 
arvien vairāk cilvēku dzīvo arvien ilgāk; 
taču tā kā tas rada jaunas ar veselību 
saistības problēmas,

Or. sv

Grozījums Nr. 5
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā ir zinātniski pierādīts, ka 
veselības nozares loma cilvēku veselības 
attīstībā un saglabāšanā sasniedz ne 
vairāk kā 15 %, un tā kā veselības 
saglabāšanas uzdevums ir kopīgs visai 
sabiedrībai un tikai nelielā mērā ir 
uzskatāms par veselības dienestu 
atbildību,

Or. hu

Grozījums Nr. 6
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
A.b apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.b tā kā tiesību aktu sagatavošanas 
dokumentos un pašos tiesību aktos ir 
skaidri un nepārprotami jānošķir, no 
vienas puses, veselības un ar to saistītu 
jautājumu aspekti, kas ir uzdevumi 
sabiedrībai kopumā, un, no otras puses, 
termini „veselība” un „veselības 
pakalpojumi”,

Or. hu

Grozījums Nr. 7
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā pieaugošais saslimšanu skaits ar 
vēzi, diabētu, sirds un asinsvadu slimībām, 
garīgām slimībām, liekais svars un 
aptaukošanās, HIV/AIDS, kā arī jaunas 
slimības arvien vairāk apdraud veselību 
Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām;

B. tā kā pieaugošais saslimšanu skaits ar 
vēzi, diabētu, sirds un asinsvadu slimībām, 
garīgām slimībām, liekais svars un 
aptaukošanās, HIV/AIDS, sliktā vides 
kvalitāte un tādu dažu slimību atkārtota 
parādīšanās, kuras saistītas ar pieaugošo 
sociālo nevienlīdzību, kā arī jaunas 
slimības arvien vairāk apdraud veselību 
Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Alojz Peterle un Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā pieaugošais saslimšanu skaits ar 
vēzi, diabētu, sirds un asinsvadu slimībām, 
garīgām slimībām, liekais svars un 
aptaukošanās, HIV/AIDS, kā arī jaunas 

B. tā kā pieaugošais saslimšanu skaits ar 
vēzi, diabētu, sirds un asinsvadu slimībām, 
garīgām slimībām, liekais svars un 
aptaukošanās kopā ar nepietiekamu 
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slimības arvien vairāk apdraud veselību 
Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām;

uzturu un neatbilstošu uzturu, HIV/AIDS, 
kā arī jaunas slimības arvien vairāk 
apdraud veselību Eiropas Savienībā un 
ārpus tās robežām;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Iles Braghetto

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā ir iespējami jauni draudi veselībai, 
kuriem ir pārrobežu raksturs, piemēram, 
pandēmijas, jaunas lipīgās slimības, un 
bioloģiskais terorisms, un klimata izmaiņas 
un globalizācijas sekas, it īpaši pārtikas un 
migrācijas jomā;

C. tā kā ir iespējami jauni draudi veselībai, 
kuriem ir pārrobežu raksturs, piemēram, 
pandēmijas, jaunas lipīgās slimības un 
bioloģiskais terorisms, un klimata izmaiņas 
un globalizācijas sekas, it īpaši pārtikas un 
migrācijas jomā, kā arī veci draudi 
veselībai, piemēram, vides piesārņojums, 
kas kļūst arvien nopietnāks;

Or. it

Grozījums Nr. 10
Giovanni Berlinguer

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā ir iespējami jauni draudi 
veselībai, kuriem ir pārrobežu raksturs, 
piemēram, pandēmijas, jaunas lipīgās 
slimības, un bioloģiskais terorisms, un
klimata izmaiņas un globalizācijas sekas, it 
īpaši pārtikas un migrācijas jomā;

C. tā kā klimata izmaiņas un globalizācija 
rada noteiktas sekas pārtikas un migrācijas 
jomā un ir iespējami pārrobežu draudi 
veselībai (pandēmijas, lipīgās slimības un 
bioloģiskais terorisms);

Or. it
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Grozījums Nr. 11
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā ir iespējami jauni draudi veselībai, 
kuriem ir pārrobežu raksturs, piemēram, 
pandēmijas, jaunas lipīgās slimības, un 
bioloģiskais terorisms, un klimata izmaiņas 
un globalizācijas sekas, it īpaši pārtikas un 
migrācijas jomā;

C. tā kā ir iespējami jauni draudi veselībai, 
kuriem ir pārrobežu raksturs, piemēram, 
pandēmijas, jaunas lipīgās slimības, 
tropiskās slimības un bioloģiskais 
terorisms, un klimata izmaiņas un 
globalizācijas sekas, it īpaši attiecībā uz 
ūdeni, pārtiku, nabadzības palielināšanos 
un migrāciju;

Or. pl

Grozījums Nr. 12
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā reimatiskās slimības skar no 
30 % līdz 40 % Eiropas iedzīvotāju un ir 
galvenais cēlonis fiziskai invaliditātei un 
darba ņēmēju priekšlaicīgai aiziešanai 
pensijā,

Or. pt

Grozījums Nr. 13
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā iedzīvotāju novecošanās maina 
slimību modeļus un apgrūtina veselības 

D. tā kā iedzīvotāju novecošanās maina 
slimību modeļus un apgrūtina veselības 
sistēmu ilgtspējību un tā kā tādēļ īpaša 
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sistēmu ilgtspējību; uzmanība jāvelta tam, lai tiktu sniegts 
atbalsts pētījumiem un jauninājumiem, ko 
veic gan valsts, gan privātais sektors;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Iles Braghetto

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā iedzīvotāju novecošanās maina 
slimību modeļus un apgrūtina veselības 
sistēmu ilgtspējību;

D. tā kā iedzīvotāju novecošanās maina 
slimību modeļus un apgrūtina veselības 
sistēmu ilgtspējību un tā kā ir 
nepieciešama stingra stratēģija, lai 
atbalstītu dzīves pirmos posmus, jo īpaši 
dažās dalībvalstīs;

Or. it

Grozījums Nr. 15
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā iedzīvotāju novecošanās maina 
slimību modeļus un apgrūtina veselības 
sistēmu ilgtspējību;

D. tā kā iedzīvotāju novecošanās maina 
slimību modeļus, tādējādi palielinot 
nepieciešamību pēc oficiālu un neoficiālu 
veselības pakalpojumu sniegšanas, un 
apgrūtina veselības sistēmu ilgtspējību;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā iedzīvotāju novecošanās maina 
slimību modeļus un apgrūtina veselības 
sistēmu ilgtspējību;

D. tā kā iedzīvotāju novecošanās maina 
slimību modeļus un apgrūtina veselības 
dienestu pareizu darbību un to 
pakalpojumu sniegšanu visiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā starp dalībvalstīm un dalībvalstīs ir 
būtiskas atšķirības veselības aprūpes 
sistēmā;

E. tā kā starp dalībvalstīm un dalībvalstīs ir 
būtiskas atšķirības, kas ir saistītas ar 
sociālās nevienlīdzības palielināšanos;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Giovanni Berlinguer

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā starp dalībvalstīm un dalībvalstīs ir 
būtiskas atšķirības veselības aprūpes 
sistēmā;

E. tā kā starp dalībvalstīm un dalībvalstīs 
pastāv būtiska nevienlīdzība veselības un 
veselības aprūpes sistēmā;

Or. it

Grozījums Nr. 19
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
F. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā pilsoņi gaida dalībvalstu kopēju 
politiku veselības jomā;

F. tā kā pilsoņi gaida dalībvalstu kopēju 
politiku veselības jomā, kas arvien vairāk 
būtu jāsaista ar pētniecību un labu praksi 
veselības jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
F. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā pilsoņi gaida dalībvalstu kopēju 
politiku veselības jomā;

F. tā kā pilsoņi gaida dalībvalstu kopēju un 
efektīvu politiku veselības jomā;

Or. pl

Grozījums Nr. 21
Alojz Peterle

Rezolūcijas priekšlikums
F.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.a tā kā vienlaikus ir jārespektē 
dalībvalstu kompetence veselības jomā un 
to brīvība lemt, kāda veida veselības 
pakalpojumus tās uzskata par atbilstošu 
sniegt, stingri ievērojot subsidiaritātes 
principu, tostarp respektējot atšķirīgās 
pārvaldības sistēmas un konkrētās pieejas, 
ko dalībvalstis izvēlējušās, integrējot valsts 
un privāto veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Alojz Peterle

Rezolūcijas priekšlikums
F.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.b tā kā ētisku apsvērumu gadījumā lemt 
par to, vai konkrēts pakalpojums ir 
veselības pakalpojums, paliek dalībvalstu 
kompetencē;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā ir jomas, kurās dalībvalstis nevar 
efektīvi darboties vienatnē un tā kā Eiropas 
Savienības mērķis ir kopēja veselības 
politika, ar ko tā var radīt Kopienas mēroga 
pievienoto vērtību, piemēram, informācijas 
un labas prakses apmaiņu;

G. tā kā ir jomas, kurās dalībvalstis nevar 
efektīvi darboties vienatnē un tā kā Eiropas 
Savienības mērķis ir kopēja veselības 
politika, ar ko tā var radīt Kopienas mēroga 
pievienoto vērtību, piemēram, informācijas 
un labas prakses apmaiņu, un tā kā šo 
darbību var uzlabot ar Kopienas 
finansējumu saskaņā ar sociālās 
kohēzijas politiku;

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
G.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a tā kā veselības aprūpes organizācija ir 
jautājums, par kuru ir atbildīgas 
dalībvalstis (saskaņā ar EK līguma 
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152. pantu),

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
H. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā pieprasījums pēc pacientu 
mobilitātes, profesionāļiem veselības 
aprūpes jomā un veselības aprūpes 
pakalpojumiem pieaug;

H. tā kā pieprasījums pēc pacientu 
mobilitātes, profesionāļiem veselības 
aprūpes jomā un veselības aprūpes 
pakalpojumiem nav Eiropas pilsoņu 
galvenās rūpes;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
H. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā pieprasījums pēc pacientu 
mobilitātes, profesionāļiem veselības 
aprūpes jomā un veselības aprūpes 
pakalpojumiem pieaug;

H. tā kā pieprasījums pēc pacientu 
mobilitātes, profesionāļiem veselības 
aprūpes jomā un veselības aprūpes 
pakalpojumiem, kā arī pēc elastības no 
veselības iestāžu puses, nosakot 
medicīniskās ārstēšanas robežas, pieaug;

Or. pl

Grozījums Nr. 27
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ieguldījumi veselības aprūpes jomā 
ir būtiski cilvēku kapitāla attīstībai un 
netieši ietekmē ekonomisko izaugsmi;

I. tā kā ieguldījumi veselības aprūpes jomā 
ir būtiski cilvēku kapitāla attīstībai un 
netieši ietekmē dažādās ekonomikas 
nozares;

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Giovanni Berlinguer

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ieguldījumi veselības aprūpes jomā 
ir būtiski cilvēku kapitāla attīstībai un 
netieši ietekmē ekonomisko izaugsmi;

I. tā kā ieguldījumi veselības aprūpes jomā 
ir būtiski cilvēku attīstībai un netieši 
ietekmē ekonomisko izaugsmi;

Or. it

Grozījums Nr. 29
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ieguldījumi veselības aprūpes jomā 
ir būtiski cilvēku kapitāla attīstībai un 
netieši ietekmē ekonomisko izaugsmi;

I. tā kā ieguldījumi veselības aprūpes jomā 
ir būtiski cilvēku kapitāla attīstībai un 
netieši ietekmē ekonomisko izaugsmi un 
tādējādi augstu sociālekonomiskās 
attīstības līmeni;

Or. pl
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Grozījums Nr. 30
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā slimību profilakses iespējas netiek 
izmantotas;

J. tā kā slimību profilakses un
rehabilitācijas iespējas ES pilsoņiem pēc 
slimības netiek izmantotas;

Or. pl

Grozījums Nr. 31
Dorette Corbey, John Bowis, Glenis Willmott un Niels Busk

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.a tā kā izturība pret antibiotikām 
palielinās un antibiotikas kļūst arvien 
mazāk noderīgas; tā kā izturības līmeņi 
Eiropas Savienība atšķiras, tādēļ ka 
pastāv atšķirīga attieksme pret antibiotiku 
lietošanu un kontroli (dažās dalībvalstīs 
antibiotiku patēriņš ir 3 līdz 4 reizes 
lielāks nekā citās dalībvalstīs); tā kā 
izturība pret antibiotikām ir Eiropas 
problēma, jo notiek bieža pārvietošanās, 
tostarp tūrisms, palielinot izturīgu 
baktēriju izplatīšanās risku, un tādēļ ir 
jāuzrauga antibiotiku nepareiza 
izmantošana un jāveicina antibiotiku 
piesardzīga lietošana; tā kā Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centrs 
(ECDC) ir atbilstošā aģentūra, kurai šīs 
darbības jākoordinē,

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
K. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā 40 % no veselības aprūpes 
izdevumiem ir saistīti ar neveselīgu 
dzīvesveidu (alkohola un tabakas lietošanu, 
mazkustību, diētu),

K. tā kā 40 % no veselības aprūpes 
izdevumiem ir saistīti ar neveselīgu 
dzīvesveidu (alkohola un tabakas lietošanu, 
mazkustību, diētu) un tā kā tas ir zināmā 
mērā saistīts ar grūtu sociālekonomisko 
situāciju,

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Giovanni Berlinguer

Rezolūcijas priekšlikums
K. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā 40 % no veselības aprūpes 
izdevumiem ir saistīti ar neveselīgu 
dzīvesveidu (alkohola un tabakas lietošanu, 
mazkustību, diētu),

K. tā kā 40 % no veselības aprūpes 
izdevumiem ir saistīti ar reklāmas 
spiedienu, nepamatotu iejaukšanos un 
neveselīgu dzīvesveidu (alkohola un 
tabakas lietošanu, mazkustību, diētu),

Or. it

Grozījums Nr. 34
Glenis Willmott

Rezolūcijas priekšlikums
K.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K.a tā kā arodveselība un darba drošība ir 
viena no dažām veselības jomā, kurā 
Eiropas Savienībai nepārprotami ir 
kompetence rīkoties,
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Or. en

Grozījums Nr. 35
Alojz Peterle un Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
K.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K.a Tā kā nepietiekams uzturs, kas skar 
ievērojamu skaitu ES pilsoņu, tostarp 
apmēram 40 % no slimnīcu pacientiem un 
no 40 % līdz 80 % no gados vecākiem 
cilvēkiem aprūpes iestādēs, Eiropas 
veselības aprūpes sistēmām izmaksā tādas 
pašas summas kā aptaukošanās un liekais 
svars;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Alojz Peterle

Rezolūcijas priekšlikums
K.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K.b tā kā veselību ietekmē ne tikai 
alkohols, tabaka, kustību trūkums, diēta 
un tamlīdzīgi ārējie faktori un tā kā tādēļ 
lielāka uzmanība jāvelta daudzu slimību 
psihosomatiskajam aspektam un 
dziļākajiem cēloņiem, kas ir pamatā to 
cilvēku pieaugošajam skaitam, kuri cieš 
no depresijas un citiem garīgās veselības 
traucējumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Alojz Peterle

Rezolūcijas priekšlikums
K.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K.c tā kā dalībvalstīm ir jāturpina sniegt 
palīdzību cilvēkiem, kuri cieš no 
hroniskām slimībām un/vai invaliditātes, 
lai tos pēc iespējas lielākā mērā varētu 
integrēt sabiedrībā;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
L.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L.a tā kā veselība ir īpaša joma, kurai 
nepieciešamas precīzas zināšanas, kas 
nozīmē augstu specializācijas līmeni, un 
tā kā pašārstēšanai var būt katastrofiskas 
sekas cilvēka veselībai,

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas Balto grāmatu 
par Kopienas veselības stratēģiju 2008.–
2013. gadam un atbalsta tajā noteiktās 
vērtības, principus, stratēģiskos mērķus 
un īpašo rīcību;

1. mudina īstenot Komisijas iniciatīvu 
attiecībā uz tās Balto grāmatu par 
Kopienas veselības stratēģiju 2008.–
2013. gadam;
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Or. fr

Grozījums Nr. 40
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a taču pauž nožēlu par to, ka minēta 
vēlme piešķirt prioritāti pacientu 
mobilitātei, jo Eiropas Savienības 
prioritāte ir veicināt veselības jomu 
ikvienā dalībvalstī;

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Glenis Willmott

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a aicina Komisiju pārskatīt darbu, kas 
tiek veikts veselības jomā, lai noteiktu, 
kuri darba virzieni rada vērtību Eiropas 
Savienībai un dalībvalstīm; kā daļu no šī 
darba Komisijai ir arī jānosaka, kuras 
dara metodes un prakse sniedz pievienoto 
vērtību dalībvalstu darbam veselības jomā 
un kuras ir jākoordinē labāk;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Glenis Willmott

Rezolūcijas priekšlikums
1.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.b apstiprina rīcību, ko aicināts īstenot 
Parlamenta rezolūcijā par ES stratēģiju 
veselības un darba drošības jomā 
2007.-2012. gadā un mudina Komisiju 
ņemt vērā Parlamenta viedokli un veikt 
ierosinātos pasākumus, un nākt klajā ar 
nepieciešamajām iniciatīvām, kurām 
jāietver:

 mērķu noteikšana arodslimību 
skaita samazināšanai;

 priekšlikums direktīvai par 
muskuļu un skeleta traucējumiem;

 priekšlikums par kancerogēnu 
direktīvas pārskatīšanu;

 pasākumi, lai risinātu pieaugoši 
problēmu, kas saistīta ar trešo 
pušu vardarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Glenis Willmott

Rezolūcijas priekšlikums
1.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.c pauž nožēlu, ka, neraugoties uz 
Parlamenta atkārtotajiem un 
konkrētajiem lūgumiem, Komisija vēl nav 
ierosinājusi grozīt Direktīvu 2000/54/EK, 
lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar 
nopietno risku, kuru veselības aprūpes 
darbiniekiem rada darbs ar adatām un 
citiem asiem medicīniskiem 
instrumentiem; aicina Komisiju paātrināt 
ietekmes novērtējuma pabeigšanu ar 
konkursu (2007/S 139-171103) un aicina 
pietiekami pirms pašreizējā Parlamenta 
sastāva pilnvaru termiņa beigām 
2009. gada vidū pieņemt atbilstošu 
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grozījumu saskaņā ar tā iepriekš minēto 
rezolūciju par Eiropas veselības aprūpes 
darbinieku aizsardzību pret asins 
saindēšanos no injekciju adatu 
ievainojumiem; aicina Komisiju īstenot 
atbilstošus profilakses un kontroles 
pasākumus, lai samazinātu saslimšanu ar 
tādām ar asinīm pārnēsājamām slimībām 
kā hepatīts C;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata, ka, ņemot vērā jaunos draudus 
veselībai, pret veselību ir jāizturas kā pret 
nozīmīgu politisku jautājumu, kas atbilst 
Lisabonas līguma un Lisabonas 
stratēģijas principiem;

2. uzskata, ka, ņemot vērā jaunos draudus 
veselībai, pret veselību ir jāizturas kā pret 
nozīmīgu politisku jautājumu, kas atbilst 
Lisabonas stratēģijai;

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Johannes Lebech

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata, ka, ņemot vērā jaunos draudus 
veselībai, pret veselību ir jāizturas kā pret 
nozīmīgu politisku jautājumu, kas atbilst 
Lisabonas līguma un Lisabonas stratēģijas 
principiem;

2. uzskata, ka, ņemot vērā jaunos draudus 
veselībai, pret veselību ir jāizturas kā pret 
nozīmīgu politisku jautājumu, kas atbilst 
Lisabonas līguma un Lisabonas stratēģijas 
principiem un kas ietver nepieciešamību 
nodrošināt pilsoņiem piekļuvi 
pieņemamai veselības aprūpi ar augstāko 
pieejamo kvalitāti, lai nodrošinātu 
veselīgu un konkurētspējīgu darbaspēku;
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Or. en

Grozījums Nr. 46
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver, ka, lai veidotu bāzi 
turpmākiem uzdevumiem, ir svarīgi 
izveidot datubāzi, kura, izmantojot 
objektīvus rādītājus, ikvienā brīdī parāda 
situāciju un no kuras Komisija var iegūt 
reālistisku priekšstatu par patiesajiem 
faktiem;

Or. hu

Grozījums Nr. 47
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
2.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.b pauž nožēlu par to, ka Baltajā 
grāmatā nav noteikti konkrēti 
kvantificējami un izmērāmi mērķi, kuru 
sasniegšana sniegtu uzskatāmus 
rezultātus, un iesaka pieņemt šādus 
mērķus;

Or. hu

Grozījums Nr. 48
Iles Braghetto

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka veselības aprūpei ir 
nepieciešams efektīvas politikas atbalsts 
visās jomās un visos līmeņos dalībvalstīs 
un Eiropas Savienībā („Veselība visās 
politikas jomās”), un globālā līmenī;

3. uzsver, ka veselības aprūpei ir 
nepieciešams efektīvas politikas atbalsts 
visās jomās un visos līmeņos dalībvalstīs 
un Eiropas Savienībā („Veselība visās 
politikas jomās”), un globālā līmenī un ka 
ir svarīgs vienots viedoklis, ieskaitot 
reformēto lauksaimniecības politiku un 
politiku attiecībā uz vides aizsardzību, 
transportu, attīstību, pētniecību un 
tehnoloģiskajiem jauninājumiem, 
izglītību, sportu un sociālajiem 
pakalpojumiem;

Or. it

Grozījums Nr. 49
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a atzīmē, ka saskaņā ar PVO pastāvīgi 
pieaug hronisko slimību un jo īpaši 
insultu un sirds slimību gadījumu skaits, 
salīdzinot ar infekcijas slimībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a iesaka, paturot prātā to, ka veselība ir 
Eiropas prioritāte, kura kā visaptverošs 
mērķis jāīsteno Savienības dažādajās 
politikās, ka Komisijai vajadzētu veselības 
saglabāšanas un veselīga dzīvesveida 
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veicināšanas aspektus iekļaut to 
nosacījumu sistēmā, kurus izmanto 
atbalsta piešķiršanai no Eiropas 
Savienības fondiem;

Or. hu

Grozījums Nr. 51
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b vērš Komisijas uzmanību uz to, ka 
veselība kā viena no Eiropas Savienības 
prioritārajām vērtībām būtu jānorāda kā 
prioritāte ne vien Eiropas Savienības 
līmenī, bet arī dalībvalstu un atsevišķu 
reģionu līmenī;

Or. hu

Grozījums Nr. 52
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
3.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.c iesaka kā daļu no slimību profilakses 
centieniem plaši pieņemt praksi veikt 
novērtējumus par ietekmi uz veselību, jo 
dažādu līmeņu lēmumu pieņemšanas 
struktūru, vietējo un reģionālo iestāžu un 
valstu parlamentu lēmumu ietekmi uz 
cilvēku veselību var izmērīt;

Or. hu
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Grozījums Nr. 53
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka rīcības plāniem būtu īpaši 
jārisina lipīgo un nelipīgo slimību
izplatības samazināšana;

4. uzsver, ka rīcības plāniem būtu īpaši 
jārisina epidēmiju un pandēmiju izplatības 
samazināšana;

Or. de

Grozījums Nr. 54
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka rīcības plāniem būtu īpaši 
jārisina lipīgo un nelipīgo slimību 
izplatības samazināšana;

4. uzsver, ka rīcības plāniem būtu īpaši 
jārisina lipīgo un nelipīgo slimību 
izplatības samazināšana; uzsver, ka pastāv 
arī ar dzimumu saistītas problēmas, 
piemēram, prostatas vēzis vīriešiem un 
dzemdes kakla vēzis sievietēm, un ka 
attiecībā uz tām jāizstrādā konkrēta 
politika;

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka rīcības plāniem būtu īpaši
jārisina lipīgo un nelipīgo slimību 
izplatības samazināšana;

4. uzsver, ka rīcības plāniem būtu jārisina 
jautājumi, kas saistīti ar dažu slimību 
parādīšanās cēloņiem un nepieciešamību 
samazināt lipīgo un nelipīgo slimību 
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izplatību;

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a iesaka Komisijai izveidot specializētu 
struktūru, Eiropas Nelipīgo slimību 
centru, līdzīgu ECDC (Eiropas Lipīgo 
slimību centrs), lai pētītu un uzraudzītu 
pašlaik pieaugošo nelipīgo slimību 
parādību un izstrādātu stratēģiju to 
apkarošanai;

Or. hu

Grozījums Nr. 57
Thomas Ulmer

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. ierosina Komisijai izvirzīt par prioritāti 
nevienlīdzības mazināšanu veselības 
aprūpē starp dalībvalstīm un dalībvalstīs, 
kā arī starp dažādām sociālajām grupām;

5. ierosina Komisijai izvirzīt par prioritāti 
atbalsta sniegšanu veselības nozarei, uz 
kuru attiecas subsidiaritātes princips, 
izmantojot pasākumus, kuriem var 
paredzēt Eiropas pievienoto vērtību;

Or. de

Grozījums Nr. 58
Giovanni Berlinguer

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. ierosina Komisijai izvirzīt par prioritāti 
nevienlīdzības mazināšanu veselības 
aprūpē starp dalībvalstīm un dalībvalstīs, 
kā arī starp dažādām sociālajām grupām;

5. ierosina Komisijai izvirzīt par prioritāti 
novēršamas neatbilstības un 
nevienlīdzības mazināšanu veselības 
aprūpē starp dalībvalstīm un dalībvalstīs, 
kā arī starp dažādām sociālajām grupām;

Or. it

Grozījums Nr. 59
John Bowis un Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. ierosina Komisijai izvirzīt par prioritāti 
nevienlīdzības mazināšanu veselības 
aprūpē starp dalībvalstīm un dalībvalstīs, 
kā arī starp dažādām sociālajām grupām;

5. ierosina Komisijai izvirzīt par prioritāti 
nevienlīdzības mazināšanu veselības 
aprūpē starp dalībvalstīm un dalībvalstīs, 
kā arī starp dažādām sociālajām grupām, 
tostarp vīriešiem un personām ar garīgās 
veselības problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. ierosina Komisijai izvirzīt par prioritāti 
nevienlīdzības mazināšanu veselības 
aprūpē starp dalībvalstīm un dalībvalstīs, 
kā arī starp dažādām sociālajām grupām;

5. ierosina Komisijai izvirzīt par prioritāti 
nevienlīdzības mazināšanu veselības 
aprūpē starp dalībvalstīm un dalībvalstīs, 
tostarp dalībvalstīs pilnībā piemērojot 
tādu Kopienas tiesību aktu kā direktīvu 
par pārredzamību (89/105/EK), kā arī 
starp dažādām sociālajām grupām;

Or. fr
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Grozījums Nr. 61
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka pasākumiem nevienlīdzības 
mazināšanai veselības aprūpē jāietver 
mērķtiecīga veselības aprūpes veicināšana 
un sabiedrības izglītošana;

6. uzsver, ka pasākumiem nevienlīdzības 
mazināšanai veselības aprūpē jāietver 
mērķtiecīga veselības aprūpes veicināšana 
un ka jābūt iespējamam tos finansēt no 
tiem paredzētiem Kopienas līdzekļiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Giovanni Berlinguer

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka pasākumiem nevienlīdzības 
mazināšanai veselības aprūpē jāietver 
mērķtiecīga veselības aprūpes veicināšana 
un sabiedrības izglītošana;

6. uzsver, ka pasākumiem novēršamas 
neatbilstības un nevienlīdzības 
mazināšanai veselības aprūpē jāietver 
mērķtiecīga veselības aprūpes veicināšana 
un sabiedrības izglītošana;

Or. it

Grozījums Nr. 63
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka pasākumiem nevienlīdzības 
mazināšanai veselības aprūpē jāietver 
mērķtiecīga veselības aprūpes veicināšana 
un sabiedrības izglītošana;

6. uzsver, ka pasākumiem nevienlīdzības 
mazināšanai veselības aprūpē jāietver 
mērķtiecīga veselības aprūpes veicināšana,
sabiedrības izglītošana un profilakses 
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programmas;

Or. pl

Grozījums Nr. 64
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka slimību profilakses pasākumi 
ir ievērojami jāpaplašina, un piekrīt, ka 
izdevumi veselības jomā nav vienīgi 
izdevumi, bet tajā pašā laikā arī 
ieguldījumi;

7. uzskata, ka slimību profilakses pasākumi 
un vakcinācijas kampaņas gadījumos, kad 
ir pieejami efektīvi produkti, ir ievērojami 
jāpaplašina, un piekrīt, ka izdevumi 
veselības jomā nav vienīgi izdevumi, bet 
tajā pašā laikā arī ieguldījumi;

Or. fr

Grozījums Nr. 65
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka slimību profilakses pasākumi 
ir ievērojami jāpaplašina, un piekrīt, ka 
izdevumi veselības jomā nav vienīgi 
izdevumi, bet tajā pašā laikā arī 
ieguldījumi;

7. uzskata, ka slimību profilakses pasākumi 
ir ievērojami jāpaplašina, jo īpaši veicinot 
labas prakses apmaiņu starp 
dalībvalstīm,, un piekrīt, ka izdevumi 
veselības jomā nav vienīgi izdevumi, bet 
tajā pašā laikā arī ieguldījumi;

Or. fr

Grozījums Nr. 66
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka slimību profilakses pasākumi 
ir ievērojami jāpaplašina, un piekrīt, ka 
izdevumi veselības jomā nav vienīgi 
izdevumi, bet tajā pašā laikā arī 
ieguldījumi;

7. uzskata, ka slimību profilakses pasākumi 
ir ievērojami jāpaplašina, un piekrīt, ka 
izdevumi veselības jomā nav vienīgi 
izdevumi, bet tajā pašā laikā arī 
ieguldījumi; uzskata, ka piekļuvei augstas 
kvalitātes un ārstēšanai un aprūpei par 
pieņemamu cenu jābūt pieejamai visiem, 
kam tā vajadzīga;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Iles Braghetto

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka slimību profilakses pasākumi 
ir ievērojami jāpaplašina, un piekrīt, ka 
izdevumi veselības jomā nav vienīgi 
izdevumi, bet tajā pašā laikā arī 
ieguldījumi;

7. uzskata, ka slimību profilakses pasākumi 
ir ievērojami jāpaplašina, un piekrīt, ka 
izdevumi veselības jomā nav vienīgi 
izdevumi, bet tajā pašā laikā arī 
ieguldījumi, jo īpaši līdzekļus izmantojot 
profilaksei un slimību agrīnai 
diagnosticēšanai;

Or. it

Grozījums Nr. 68
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka slimību profilakses pasākumi 
ir ievērojami jāpaplašina, un piekrīt, ka 
izdevumi veselības jomā nav vienīgi 
izdevumi, bet tajā pašā laikā arī 
ieguldījumi;

7. uzskata, ka slimību profilakses un 
atbilstošas rehabilitācijas pasākumi ir 
ievērojami jāpaplašina, un piekrīt, ka 
izdevumi veselības jomā nav vienīgi 
izdevumi, bet tajā pašā laikā arī 



PE407.893v01-00 30/51 AM\728476LV.doc

LV                                   ĀRĒJAIS TULKOJUMS

ieguldījumi;

Or. pl

Grozījums Nr. 69
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka slimību profilakses pasākumi 
ir ievērojami jāpaplašina, un piekrīt, ka 
izdevumi veselības jomā nav vienīgi 
izdevumi, bet tajā pašā laikā arī 
ieguldījumi;

7. uzskata, ka slimību profilakses pasākumi 
ir ievērojami jāpaplašina, pievēršot 
uzmanību plašākiem veselības faktoriem, 
piemēram, sociālekonomiskajiem 
faktoriem, dzīvesveidam un vides un 
mākslīgajai videi; piekrīt, ka izdevumi 
veselības jomā nav vienīgi izdevumi, bet 
tajā pašā laikā arī ieguldījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Johannes Lebech

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka slimību profilakses pasākumi 
ir ievērojami jāpaplašina, un piekrīt, ka 
izdevumi veselības jomā nav vienīgi 
izdevumi, bet tajā pašā laikā arī 
ieguldījumi;

7. uzskata, ka slimību profilakses pasākumi 
ir ievērojami jāpaplašina, un piekrīt, ka 
izdevumi veselības jomā nav vienīgi 
izdevumi, bet tajā pašā laikā arī 
ieguldījumi, ko varētu novērtēt veselīgas 
dzīves gados (VDG), kas ir viens no 
Lisabonas strukturālajiem rādītājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 71
Alojz Peterle

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver, ka slimību profilakses vēlme 
nedrīkst sabiedrībā izraisīt tādu gaisotni, 
kas liegtu dzimt bērniem ar hroniskām 
slimībām vai invaliditāti; aicina Komisiju 
veicināt konkrētu atbalstu tādu bērnu 
vecākiem, kuri cieš no hroniskām 
slimībām un/vai kuriem ir invaliditāte;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver arī, ka, lai veicinātu 
ieguldījumus veselībā, ir svarīgi izmērīt 
līdz šim veikto ieguldījumu efektivitāti un 
publiskot secinājumus;

Or. hu

Grozījums Nr. 73
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver, ka piekļuve uzticamai, 
neatkarīgai un salīdzināmai informācijai 
par veselīgu uzvedību, slimībām un 
ārstēšanas iespējām ir priekšnosacījums 
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efektīvai slimību profilakses stratēģijai;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver, ka ir jāīsteno labi organizētas, 
aptverošas un efektīvas kontroles 
programmas, lai atvieglotu slimību agrīnu 
atklāšanu un tūlītēju ārstēšanu, tādējādi 
samazinot ar tām saistīto mirstību un 
saslimstību;

Or. pt

Grozījums Nr. 75
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka pilsoņu tiesībām un viņu 
atbildībai par savu veselību ir jābūt 
pamatprincipam; uzsver programmas 
veselības izglītības jomā nozīmīgumu un 
mudina visus sabiedrības sektorus piekopt
veselību dzīvesveidu;

8. uzskata, ka pilsoņu tiesībām un viņu 
atbildībai par savu veselību ir jābūt 
pamatprincipam saistībā ar Eiropas 
Savienību, kas nosaka augstus veselības 
un pārtikas nekaitīguma standartus; 
uzsver programmas veselības izglītības 
jomā nozīmīgumu un mudina visus 
sabiedrības sektorus piekopt veselību 
dzīvesveidu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 76
Alojz Peterle

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka pilsoņu tiesībām un viņu 
atbildībai par savu veselību ir jābūt 
pamatprincipam; uzsver programmas 
veselības izglītības jomā nozīmīgumu un 
mudina visus sabiedrības sektorus piekopt 
veselību dzīvesveidu;

8. uzskata, ka pilsoņu tiesībām uz piekļuvi 
veselības aprūpei un viņu atbildībai par 
savu veselību ir jābūt pamatprincipam; 
uzsver programmas veselības izglītības 
jomā nozīmīgumu un mudina visus 
sabiedrības sektorus piekopt veselību 
dzīvesveidu;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka pilsoņu tiesībām un viņu 
atbildībai par savu veselību ir jābūt 
pamatprincipam; uzsver programmas 
veselības izglītības jomā nozīmīgumu un 
mudina visus sabiedrības sektorus piekopt 
veselību dzīvesveidu;

8. uzskata, ka pilsoņu tiesībām un viņu 
atbildībai par savu veselību ir jābūt 
pamatprincipam; uzsver programmas 
veselības izglītības jomā nozīmīgumu un 
mudina visus sabiedrības sektorus piekopt 
veselību dzīvesveidu un piedalīties 
profilakses programmās, kas paredzētas 
konkrētām sociālajām un vecuma 
grupām;

Or. pl

Grozījums Nr. 78
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka pilsoņu tiesībām un viņu 
atbildībai par savu veselību ir jābūt 
pamatprincipam; uzsver programmas 
veselības izglītības jomā nozīmīgumu un
mudina visus sabiedrības sektorus piekopt 
veselību dzīvesveidu;

8. uzskata, ka pilsoņu tiesībām un viņu 
atbildībai par savu veselību ir jābūt 
pamatprincipam; uzsver programmas 
veselības izglītības jomā nozīmīgumu visā 
cilvēka dzīves laikā un aicina veikt 
turpmākus ieguldījumus pētījumos par 
veselības izglītību, lai noteiktu 
vispiemērotāko stratēģiju, ar kuru šo 
problēmu varētu risināt dažādās 
iedzīvotāju grupās; mudina visus 
sabiedrības sektorus piekopt veselību 
dzīvesveidu;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a aicina Komisiju atteikties no domas, 
ka pacientam „jākļūst par aktīvu 
subjektu”, jo uzskata, ka šim jēdzienam 
nav precīzas definīcijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 80
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a atzīst arī aprūpētāju svarīgo nozīmi 
veselības un veselības pakalpojumu 
sniegšanas jomā un tāpēc prasa pievērst 
uzmanību politikai, kas atbalsta 
aprūpētājus un aizsargā viņu veselību 
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papildus to personu veselībai, kuras viņi 
aprūpē;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Alojz Peterle

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzsver, ka jēdziens „veselīgs 
dzīvesveids” (t. i., veselīga diēta, narkotiku 
nelietošana un pietiekama fiziskā 
aktivitāte) ir jāpapildina ar psiholoģisko 
aspektu (t. i., līdzsvarota pieeja darbam un 
ģimenes dzīvei);

Or. en

Grozījums Nr. 82
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. cer, ka Komisija veltīs īpašu uzmanību 
veselības sistēmu ilgtspējībai un līdz ar to 
arī farmaceitiskās rūpniecības nozīmei;

9. cer, ka Komisija veltīs īpašu uzmanību 
veselības sistēmu ilgtspējībai un līdz ar to 
arī farmaceitiskās rūpniecības nozīmei, 
kurai cita starpā nepieciešama tās 
intelektuālā īpašuma tiesību ievērošana, 
kā nosaka spēkā esošie noteikumi, lai 
varētu turpināt jauninājumus un 
pētījumus;;

Or. fr
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Grozījums Nr. 83
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. cer, ka Komisija veltīs īpašu uzmanību 
veselības sistēmu ilgtspējībai un līdz ar to 
arī farmaceitiskās rūpniecības nozīmei;

9. cer, ka Komisija veltīs īpašu uzmanību 
veselības sistēmu ilgtspējībai un līdz ar to 
arī farmaceitiskās rūpniecības nozīmei un 
atbildībai;

Or. fr

Grozījums Nr. 84
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atzinīgi vērtē nodomu izveidot 
veselības pamatvērtības veselības 
indikatoru sistēmai (valsts un vietējā 
līmenī) un veicināt programmas veselības 
izglītības jomā;

10. atzinīgi vērtē nodomu izveidot 
veselības pamatvērtības veselības 
indikatoru sistēmai (valsts un vietējā 
līmenī) un veicināt programmas veselības 
izglītības jomā un veselības problēmu 
profilakses programmas;

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Alojz Peterle

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzsver, ka aizliegums padarīt cilvēka 
ķermeni un tā daļas kā tādas par 
finansiālas peļņas avotu, kā noteikts ES 
Pamattiesību hartas 3. pantā, ir jāuzskata 
par pamatprincipu veselības jomā, jo īpaši 
šūnu, audu un orgānu donoru un 
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transplantācijas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzinīgi vērtē nodomu, kas atbilst 
sauklim „veselība visiem”, veicināt 
veselības un slimību profilaksi visās 
vecuma grupās; uzsver nepieciešamību 
izvirzīt pamatjautājumus, kas saistīti ar 
veselības aprūpi, piemēram, uzturs, 
aptaukošanās, fiziskas aktivitātes, alkohola, 
narkotiku un tabakas patēriņš, vides riski, 
tajā pašā laikā ņemot vērā dzimumu 
nozīmi, sniedzot atbalstu veselīgai 
novecošanai un mazinot hronisku slimību 
izraisītās grūtības;

11. atzinīgi vērtē nodomu, kas atbilst
sauklim „veselība visiem”, veicināt 
veselības un slimību profilaksi visās 
vecuma grupās; uzsver nepieciešamību 
izvirzīt pamatjautājumus, kas saistīti ar 
veselības aprūpi, piemēram, uzturs, 
aptaukošanās, fiziskas aktivitātes, alkohola, 
narkotiku un tabakas patēriņš, vides riski, 
tostarp gaisa piesārņojums, tajā pašā laikā 
ņemot vērā dzimumu nozīmi, sniedzot 
atbalstu veselīgai novecošanai un mazinot 
hronisku slimību izraisītās grūtības;

Or. fr

Grozījums Nr. 87
Alojz Peterle

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzinīgi vērtē nodomu, kas atbilst 
sauklim „veselība visiem”, veicināt 
veselības un slimību profilaksi visās 
vecuma grupās; uzsver nepieciešamību 
izvirzīt pamatjautājumus, kas saistīti ar 
veselības aprūpi, piemēram, uzturs, 
aptaukošanās, fiziskas aktivitātes, alkohola, 
narkotiku un tabakas patēriņš, vides riski, 
tajā pašā laikā ņemot vērā dzimumu 
nozīmi, sniedzot atbalstu veselīgai 
novecošanai un mazinot hronisku slimību 

11. atzinīgi vērtē nodomu, kas atbilst 
sauklim „veselība visiem”, veicināt 
veselības un slimību profilaksi visās 
vecuma grupās; uzsver nepieciešamību 
izvirzīt pamatjautājumus, kas saistīti ar 
veselības aprūpi, piemēram, uzturs, 
aptaukošanās, nepietiekams uzturs, 
fiziskas aktivitātes, alkohola, narkotiku un 
tabakas patēriņš, vides riski, ievērojot 
vīriešu un sieviešu līdztiesības principu, 
sniedzot atbalstu veselīgai novecošanai un 
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izraisītās grūtības; mazinot hronisku slimību izraisītās 
grūtības;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzinīgi vērtē nodomu, kas atbilst 
sauklim „veselība visiem”, veicināt 
veselības un slimību profilaksi visās 
vecuma grupās; uzsver nepieciešamību 
izvirzīt pamatjautājumus, kas saistīti ar 
veselības aprūpi, piemēram, uzturs, 
aptaukošanās, fiziskas aktivitātes, alkohola, 
narkotiku un tabakas patēriņš, vides riski, 
tajā pašā laikā ņemot vērā dzimumu 
nozīmi, sniedzot atbalstu veselīgai 
novecošanai un mazinot hronisku slimību 
izraisītās grūtības;

11. atzinīgi vērtē nodomu, kas atbilst 
sauklim „veselība visiem”, veicināt 
veselības un slimību profilaksi visās 
vecuma grupās; uzsver nepieciešamību 
izvirzīt pamatjautājumus, kas saistīti ar 
veselības aprūpi, piemēram, uzturs, 
aptaukošanās, nepietiekams uzturs, 
fiziskas aktivitātes, alkohola, narkotiku un 
tabakas patēriņš, vides riski, tajā pašā laikā 
ņemot vērā dzimumu nozīmi, sniedzot 
atbalstu veselīgai novecošanai un mazinot 
hronisku slimību izraisītās grūtības;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzinīgi vērtē nodomu, kas atbilst 
sauklim „veselība visiem”, veicināt 
veselības un slimību profilaksi visās 
vecuma grupās; uzsver nepieciešamību 
izvirzīt pamatjautājumus, kas saistīti ar 
veselības aprūpi, piemēram, uzturs, 
aptaukošanās, fiziskas aktivitātes, alkohola, 
narkotiku un tabakas patēriņš, vides riski, 
tajā pašā laikā ņemot vērā dzimumu 
nozīmi, sniedzot atbalstu veselīgai 

11. atzinīgi vērtē nodomu, kas atbilst 
sauklim „veselība visiem”, veicināt 
veselības un slimību profilaksi visās 
vecuma grupās; uzsver nepieciešamību 
izvirzīt pamatjautājumus, kas saistīti ar 
veselības aprūpi, piemēram, uzturs, 
aptaukošanās, fiziskas aktivitātes, alkohola, 
narkotiku un tabakas patēriņš, vides riski, 
tostarp darbavietā un mājās, tajā pašā 
laikā ņemot vērā dzimumu nozīmi, 
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novecošanai un mazinot hronisku slimību 
izraisītās grūtības;

sniedzot atbalstu veselīgai novecošanai un 
mazinot hronisku slimību izraisītās 
grūtības;

Or. pl

Grozījums Nr. 90
Magor Imre Csibi

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzinīgi vērtē nodomu, kas atbilst 
sauklim „veselība visiem”, veicināt 
veselības un slimību profilaksi visās 
vecuma grupās; uzsver nepieciešamību 
izvirzīt pamatjautājumus, kas saistīti ar 
veselības aprūpi, piemēram, uzturs, 
aptaukošanās, fiziskas aktivitātes, alkohola, 
narkotiku un tabakas patēriņš, vides riski, 
tajā pašā laikā ņemot vērā dzimumu 
nozīmi, sniedzot atbalstu veselīgai 
novecošanai un mazinot hronisku slimību 
izraisītās grūtības;

11. atzinīgi vērtē nodomu, kas atbilst 
sauklim „veselība visiem”, veicināt 
veselības un slimību profilaksi visās 
vecuma grupās; uzsver nepieciešamību 
izvirzīt pamatjautājumus, kas saistīti ar 
veselības aprūpi, piemēram, uzturs, 
aptaukošanās, fiziskas aktivitātes, alkohola, 
narkotiku un tabakas patēriņš, vides riski, 
tajā pašā laikā ņemot vērā dzimumu 
nozīmi, aicina veikt visas ES mēroga 
apmācības pasākumus un izstrādāt visas 
ES mēroga pamatnostādnes šo jautājumu 
risināšanai, sniedzot atbalstu veselīgai 
novecošanai un mazinot hronisku slimību 
izraisītās grūtības;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Giovanni Berlinguer

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzsver, ka daudzas slimību pamatā ir 
darba apstākļi, izglītības līmenis, sociālā 
atstumšana, dzimumu problēmas un citi 
faktori, kas saistīti ar „cēloņu cēloņiem”, 
kā dokumentējusi Veselības sociālo 



PE407.893v01-00 40/51 AM\728476LV.doc

LV                                   ĀRĒJAIS TULKOJUMS

faktoru komiteja (PVO, 2008);

Or. it

Grozījums Nr. 92
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a turklāt aicina piešķirt prioritāti tā 
nodrošināšanai, ka personām ar 
invaliditāti ir vienlīdzīga pieeja veselības 
aprūpei un ka šī aspekta atspoguļošanai 
tiek piešķirts finansējums;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Dorette Corbey, John Bowis, Niels Busk un Glenis Willmott

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a prasa īstenot efektīvus pasākumus, 
lai apkarotu izturību pret antibiotikām, 
ieskaitot pasākumus, kas noteiktu, ka 
antibiotikas var saņemt tikai ar recepti, 
pamatnostādnes to lietošanas 
ierobežošanai tikai gadījumos, kuros 
antibiotiku lietošana tiešām ir 
nepieciešama, centienus uzlabot marķieru 
testus, lai veicinātu antibiotiku 
piesardzīgāku lietošanu, un, ja vajadzīgs, 
higiēnas kodeksus; aicina pievērst īpašu 
uzmanību MRCA baktērijai; norāda, ka 
ECDC ir jāpārrauga un jāvērtē 
pamatnostādņu un kodeksu piemērošana;

Or. en
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Grozījums Nr. 94
Alojz Peterle un Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a mudina Komisiju īstenot aptverošāku 
pieeju attiecībā uz uzturu un noteikt 
nepietiekamu uzturu, kā arī aptaukošanos 
par vienu no galvenajām prioritātēm 
veselības jomā, ikreiz, kad vien iespējams, 
iekļaujot to ES finansētās pētniecības, 
izglītības un veselības veicināšanas 
iniciatīvās un ES līmeņa partnerībās;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Edite Estrela

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a vērš Komisijas un dalībvalstu 
uzmanību uz nepieciešamību atbalstīt 
pētījumus un veicināt hronisku slimību 
profilaksi, agrīnu diagnosticēšanu un 
atbilstošu ārstēšanu, lai nodrošinātu 
slimnieku labklājību un dzīves kvalitāti;

Or. pt

Grozījums Nr. 96
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzskata, ka arī Kopienas vides tiesību 
aktu nepietiekama piemērošana negatīvi 
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ietekmē Eiropas pilsoņu veselības 
stāvokli;

Or. fr

Grozījums Nr. 97
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
11.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.b uzsver, ka noteiktās situācijās 
Eiropas pilsoņi saskaras ar tādām 
veselības problēmām kā gaisa 
piesārņojums, kas rada ievērojamus 
draudus veselībai, ietekmējot bērnu 
pareizu attīstību un samazinot mūža 
ilgumu Eiropas Savienībā1;
1 Ziņojums „Eiropas vide: 4. novērtējums, 
kopsavilkums — Eiropas Vides aģentūra 
(2007. gada 10. oktobris).

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka pasākumi veselīga 
dzīvesveida veicināšanai ģimenēs, skolās, 
darba vietās un atpūtas centros ir būtiski, 
lai panāktu veiksmīgu slimību profilaksi;

12. uzskata, ka pasākumi veselīga 
dzīvesveida veicināšanai ģimenēs, skolās, 
darba vietās un atpūtas centros ir būtiski, 
lai panāktu veiksmīgu slimību profilaksi, 
atzīstot, ka ģimenei ir ārkārtīgi svarīga 
nozīme „veselīga dzīvesveida” modeļa 
izveidē, ko bieži vien turpina ievērot 
turpmākajā dzīvē;

Or. en
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Grozījums Nr. 99
John Bowis, Dorette Corbey, Anders Wijkman un Frieda Brepoels

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka pasākumi veselīga 
dzīvesveida veicināšanai ģimenēs, skolās, 
darba vietās un atpūtas centros ir būtiski, 
lai panāktu veiksmīgu slimību profilaksi;

12. uzskata, ka pasākumi veselīga 
dzīvesveida veicināšanai ģimenēs, skolās, 
darba vietās un atpūtas centros ir būtiski, 
lai panāktu veiksmīgu slimību profilaksi 
un labu garīgo veselību;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Alojz Peterle un Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka pasākumi veselīga 
dzīvesveida veicināšanai ģimenēs, skolās, 
darba vietās un atpūtas centros ir būtiski, 
lai panāktu veiksmīgu slimību profilaksi;

12. uzskata, ka pasākumi veselīga 
dzīvesveida veicināšanai ģimenēs, skolās, 
slimnīcās, aprūpes iestādēs, darba vietās 
un atpūtas centros ir būtiski, lai panāktu 
veiksmīgu slimību profilaksi;

Or. en

Grozījums Nr. 101
John Bowis, Dorette Corbey, Anders Wijkman un Frieda Brepoels

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzsver, ka veselīgs dzīvesveids ietver 
labu garīgo un fizisko veselību un ka ir 
arī svarīgi faktori, kas saistīti ar 
konkurētspējīgas ekonomikas 
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saglabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a atgādina Komisijai Eiropas 
Parlamenta aicinājumu1 iekļaut rīcības 
plānā arodveselības jautājumu, jo šis 
aspekts ir svarīgs šai Baltajai grāmatai 
„Kopā par veselību”;
1 Sk. 22. punktu EP 2005. gada 
23. februāra rezolūcijā par Vides un 
veselības rīcības plānu.

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Iles Braghetto

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
apsvērt ieguldījumu, ko integrēta sociālā 
un veselības politika (sociāli svarīgu 
veselības pakalpojumu sniegšana) varētu 
radīt modernai pieejai veselības 
veicināšanai un aizsardzībai, jo īpaši 
iedzīvotāju vismazāk aizsargātajiem 
sektoriem, piemēram, maziem bērniem un 
tiem, kas nav pašpietiekami;

Or. it
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Grozījums Nr. 104
John Bowis un Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzskata, ka ES ir arvien lielāka 
uzmanība jāpievērš saviem pētniecības 
programmu centieniem attiecībā uz 
svarīgām, bet bieži vien novārtā atstātām 
pacientu grupām, piemēram, pacientiem 
ar garīgās veselības problēmām un 
vīriešiem;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Françoise Grossetête

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a atzinīgi vērtē pieeju, ko Komisija 
ierosināja, lai efektīvi apkarotu zāļu 
viltošanu, un mudina Komisiju veicināt 
starptautiskas konvencijas izstrādi par šo 
tematu vai papildu protokola 
pievienošanu Palermo Konvencijai par 
organizēto noziedzību;

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Dorette Corbey, Niels Busk un Glenis Willmott

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina Eiropas Savienību veikt 
ieguldījumus izcilības centru izveidē 
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katrai svarīgai slimību grupai, kuri 
kalpotu par uzziņu, informācijas un 
konsultāciju punktiem pacientiem un viņu 
ģimenēm, ārstiem, veselības aprūpes jomā 
strādājošajiem, nozarei un citiem;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka daudzās dalībvalstīs 
reģionālās un vietējās veselības aprūpes 
iestādes ir bieži atbildīgas par plānošanu, 
vadību, darbību un attīstību veselības 
aprūpes sektorā un bieži ir finansiāli 
atbildīgas par šo sektoru; tām ir plašas 
zināšanas un izpratne par veselības aprūpes 
sektoru un tās ir nozīmīgas partneres 
veselības politikas formulēšanā un 
piemērošanā;

14. norāda, ka daudzās dalībvalstīs valsts, 
reģionālās un vietējās veselības aprūpes 
iestādes ir bieži atbildīgas par plānošanu, 
vadību, darbību un attīstību veselības 
aprūpes sektorā un bieži ir finansiāli 
atbildīgas par šo sektoru; tām ir plašas 
zināšanas un izpratne par veselības aprūpes 
sektoru un tās ir nozīmīgas partneres 
veselības politikas formulēšanā un 
piemērošanā;

Or. pl

Grozījums Nr. 108
Iles Braghetto

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a aicina apsvērt atzīto pozitīvo ietekmi, 
kas termiskai ārstēšanai piemīt attiecībā 
uz atveseļošanos un pieaugušo un gados 
vecāku cilvēku veselības saglabāšanu;

Or. it
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Grozījums Nr. 109
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. aicina Komisiju atbalstīt e-veselības 
projektu izveidi;

15. aicina Komisiju atbalstīt e-veselības 
projektu izveidi un lūdz to apsvērt līdzekļu 
piešķiršanu jaunu veselības problēmu 
risināšanai, piemēram, garīgā veselība, 
vīriešu veselība, autoimunitāte un 
neauglība;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. aicina Komisiju atbalstīt e-veselības 
projektu izveidi;

15. aicina Komisiju atbalstīt e-veselības 
projektu izveidi, izstrādājot precīzus 
noteikumu un definējot skaidru 
regulējumu šim jēdzienam;

Or. fr

Grozījums Nr. 111
Johannes Lebech un Jules Maaten

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. aicina Komisiju atbalstīt e-veselības 
projektu izveidi;

15. aicina Komisiju atbalstīt e-veselības 
projektu izveidi, jaunas veselības aprūpes 
tehnoloģijas un lietotāju vajadzībām 
atbilstošus jauninājumus un medicīniskās 
ierīces;
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Or. en

Grozījums Nr. 112
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver, ka slimību profilakse, 
izmantojot jaunās tehnoloģijas, 
piemēram, „tiešsaistes veselības” 
programma, ir neatbilstoša pieeja un 
nevar būt galvenais mērķis profilakses 
jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 113
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b pauž bažas par nozīmi, kas piešķirta 
„tiešsaistes veselības” attīstībai, jo 
piekļuve jaunajām tehnoloģijām ir ļoti 
nevienāda pat starp Eiropas Savienības 
iedzīvotājiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 114
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 16. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
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izveidot strukturizētu sadarbības 
mehānismu EK līmenī un nodibināt 
ciešāku sadarbību starp ieinteresētajām 
pusēm ar pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalību; uzsver nepieciešamību iekļaut 
darba devēju un darba ņēmēju 
organizācijas partnerībā;

izveidot strukturizētu sadarbības 
mehānismu EK līmenī un nodibināt 
ciešāku sadarbību starp ieinteresētajām 
pusēm ar pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalību; uzsver nepieciešamību iekļaut 
darba devēju un darba ņēmēju 
organizācijas, kā arī reprezentatīvas 
veselības un aprūpes veicināšanas 
organizācijas partnerībā;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Johannes Blokland

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
izveidot strukturizētu sadarbības 
mehānismu EK līmenī un nodibināt 
ciešāku sadarbību starp ieinteresētajām 
pusēm ar pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalību; uzsver nepieciešamību iekļaut 
darba devēju un darba ņēmēju 
organizācijas partnerībā;

16. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
izveidot strukturizētu sadarbības 
mehānismu EK līmenī un nodibināt 
ciešāku sadarbību starp ieinteresētajām 
pusēm ar pilsoniskās sabiedrības, kā arī 
baznīcu un reliģisko kopienu līdzdalību 
saskaņā ar Lisabonas līgumā iekļautajiem 
noteikumiem par dialogu; uzsver 
nepieciešamību iekļaut darba devēju un 
darba ņēmēju organizācijas partnerībā;

Or. en

Grozījums Nr. 116p
Iles Braghetto

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
izveidot strukturizētu sadarbības 
mehānismu EK līmenī un nodibināt 
ciešāku sadarbību starp ieinteresētajām 
pusēm ar pilsoniskās sabiedrības 

16. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
izveidot strukturizētu sadarbības 
mehānismu EK līmenī un nodibināt 
ciešāku sadarbību starp ieinteresētajām 
pusēm ar pilsoniskās sabiedrības, kā arī 
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līdzdalību; uzsver nepieciešamību iekļaut 
darba devēju un darba ņēmēju 
organizācijas partnerībā;

baznīcu un reliģisko kopienu līdzdalību; 
uzsver nepieciešamību iekļaut darba devēju 
un darba ņēmēju organizācijas partnerībā;

Or. it

Grozījums Nr. 117
Alojz Peterle un Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a aicina dalībvalstis, kā arī reģionālās 
un vietējās iestādes izmantot sadarbības 
mehānismu, lai uzlabotu labas prakses 
apmaiņu; aicina Komisiju aktīvi rīkoties 
un izstrādāt pamatnostādnes un 
ieteikumus, pamatojoties uz šādiem labas 
prakses piemēriem;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a aicina Komisiju pieprasīt, lai 
atsevišķās dalībvalstis formulētu valsts 
veselības stratēģiju, aptverot prioritātes, 
kuras jāīsteno citos projektos, kas nav 
saistīti tikai ar sabiedrības veselības jomu 
vien;

Or. hu
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Grozījums Nr. 119
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a tā kā pasākumiem, jābūt 
mērķtiecīgiem, efektīviem un 
ierobežotiem, jo budžeta līdzekļi ir 
ierobežoti,

Or. sv


