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PR_COD_2am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopēju nostāju par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma, ar ko 
izveido otro Kopienas rīcības programmu sabiedrības veselības jomā (2007.–2013. g.), 
pieņemšanu
(16369/2/2006 – C6-0100/2007 – 2005/0042A(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (16369/2/2006 – C6-0100/2007),

– ņemot vērā tās nostāju pirmajā lasījumā1 par Komisijas priekšlikumu Parlamentam un 
Padomei (COM(2005)0115)2,

– ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (COM(2006)0234)3,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumus 
otrajam lasījumam (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
25. apsvērums 

25) Ar šo lēmumu visam programmas 
darbības laikam nosaka finanšu plānu, kas 
budžeta lēmējinstitūcijai ir galvenais 
atskaites punkts gada budžeta procedūras 
laikā tādā nozīmē, kā paredzēts 37. punktā 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
1999. gada 17. maija iestāžu nolīgumā par 
budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību.

25) Ar šo lēmumu visam programmas 
darbības laikam nosaka finanšu plānu, kas 
budžeta lēmējinstitūcijai ir galvenais 
atskaites punkts gada budžeta procedūras 
laikā tādā nozīmē, kā paredzēts 37. punktā 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
1999. gada 17. maija iestāžu nolīgumā par 
budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību. Budžeta lēmējinstitūcija un 
Komisija, sagatavojot provizorisko 
budžeta projektu, apņemas neatkāpties no 
minētā apjoma vairāk nekā par 5 % 

  
1 OV C 291 E, 30.11.2006, 372. lpp.
2 OV vēl nav publicēts.
3 OV vēl nav publicēts.
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attiecībā uz visu attiecīgās programmas 
laiku, ja vien nerodas jauni, objektīvi 
ilgtermiņa apstākļi, ko pamato ar 
skaidriem un precīziem iemesliem, ņemot 
vērā programmas īstenošanas rezultātus, 
jo īpaši pamatojoties uz izvērtējumiem. 
Neviens palielinājums, kas radies šādu 
izmaiņu rezultātā, nedrīkst pārsniegt 
attiecīgajai pozīcijai noteikto maksimālo 
apjomu. 

Pamatojums

Samazinātā budžeta dēļ ir svarīgi izzināt un izmantot visas Iestāžu nolīguma sniegtās 
iespējas, lai šai programmai padarītu pieejamus daudz vairāk resursus gada budžeta 
procedūrā.

Grozījums Nr. 2
25.a apsvērums (jauns)

25.a) Budžeta lēmējinstitūcija saskaņā ar 
Iestāžu nolīguma noteikumiem var nolemt 
pārveidot Komisijas paredzētās 
programmas, kurām ir tikai norādošs 
raksturs, un palielināt saistību un 
maksājumu apropriācijas perioda 
pirmajos divos vai trijos gados, iespējams, 
paredzot uzraudzības klauzulu.

Pamatojums

Samazinātā budžeta dēļ ir svarīgi izzināt un izmantot visas Iestāžu nolīguma sniegtās 
iespējas, lai šai programmai padarītu pieejamus daudz vairāk resursus gada budžeta 
procedūrā.

Grozījums Nr. 3
25.b apsvērums (jauns)

25.b) Iestāžu nolīguma 27. pantā noteikts, 
ka Elastības fonds, kura ikgadējais 
maksimālais apjoms ir 200 miljoni eiro 
(pašreizējās cenas), ir paredzēts tam, lai 
konkrētajā finanšu gadā, nepārsniedzot 
norādīto summu, finansētu skaidri 
noteiktus izdevumus, ko nav iespējams 
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finansēt, nepārsniedzot vienai vai 
vairākām citām kategorijām noteiktos 
maksimālos apjomus.

Pamatojums

Programmai piešķirtā samazinātā budžeta dēļ ir jāizpēta visas Iestāžu nolīguma dotās 
iespējas.

Grozījums Nr. 4
2. panta 2. punkta 2. ievilkums

- veicināt veselību, - veicināt politiku, kas rada veselīgāku 
dzīvesveidu un palīdz pārvarēt 
nevienlīdzību veselības aprūpes jomā,

Pamatojums

Šajā grozījumā atjaunots sākotnējais Komisijas priekšlikums un iekļauta daļa no pirmā 
lasījuma 50. grozījuma.

Grozījums Nr. 5
3. panta 1. punkts 

1. Periodā, kas minēts 1. pantā, 
finansējums šās programmas īstenošanai ir 
365 600 000 eiro.

1. Periodā, kas minēts 1. pantā, 
finansējums šās programmas īstenošanai ir 
402 160 000 eiro.

Pamatojums

Tiek ierosināts summu palielināt par 10 %, lai mazliet palabotu kraso budžeta samazinājumu. 
Pirmajā lasījumā Parlaments ierosināja noteikt 1500 miljonus eiro lielu budžetu. Pēc LIFE+
programmas piemēra, kad Parlaments arī otrajā lasījumā pieņēma budžeta palielinājumu, 
vajadzīgie līdzekļi ir jāpadara pieejami, pārvietojot 3.b izdevumu kategorijas rezervi.

Grozījums Nr. 6
3. panta 2. punkts

2. Gada asignējumus apstiprina budžeta 
lēmējinstitūcija finanšu perspektīvas 
robežās.

2. Gada asignējumus apstiprina budžeta 
lēmējinstitūcija finanšu perspektīvas 
robežās un saskaņā ar Iestāžu nolīguma 
37. pantā atļauto likumdošanas elastību, 
Elastības fondu, kurš paredzēts saskaņā 
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ar Iestāžu nolīguma 27. pantu, un Iestāžu 
nolīguma 3. deklarācijā paredzēto 
vidusposma pārskatu.

Pamatojums

Sakarā ar neproporcionālu Kopienas finansējuma piešķiršanu Veselības programmai un 
citām daudzgadu programmām finansējums Veselības programmai ir jāpalielina saskaņā ar 
likumdošanas elastību, Elastības fondu un finanšu plāna vidusposma pārskatu.

Grozījums Nr. 7
4. panta 3. punkts

3. Kopienas finanšu ieguldījumu, 
vajadzības gadījumā 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 %. 
Šo Kopienas finanšu ieguldījumu var 
piešķirt valsts iestādei vai bezpeļņas 
organizācijai, kuru caurskatāmā 
procedūrā izraudzījusies dalībvalsts vai 
attiecīgā kompetentā iestāde, pēc 
vienošanās ar Komisiju.

3. Kopienas finanšu ieguldījumu, 
vajadzības gadījumā 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 %. 
Šo Kopienas finanšu ieguldījumu var 
piešķirt valsts iestādei vai bezpeļņas 
organizācijai, kuru caurskatāmā 
procedūrā izraudzījusies dalībvalsts vai 
attiecīgā kompetentā iestāde, pēc 
vienošanās ar Komisiju. Šis Kopienas 
finanšu ieguldījums jāpiešķir, 
pamatojoties uz Eiropas Zāļu 
novērtēšanas aģentūras kritērijiem, kas 
tiek piemēroti pacientu un patērētāju 
organizācijām.

Pamatojums

Atkārto pirmā lasījuma 54. grozījumu.

Grozījums Nr. 8
Pielikuma 2.1.2. punkts

2.1.2. Atbalstīt iniciatīvas, lai noteiktu 
iemeslus, risinātu un samazinātu 
nevienlīdzību veselības aizsardzības jomā

2.1.2. Atbalstīt iniciatīvas, lai noteiktu 
iemeslus, risinātu un samazinātu 
nevienlīdzību veselības aizsardzības jomā 
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dalībvalstīs un starp tām un lai veicinātu 
labklājību un vienotību; veicināt 
ieguldījumus veselības aizsardzībā 
sadarbībā ar citām Kopienas politikām un 
fondiem; uzlabot solidaritāti starp valstu 
veselības aizsardzības sistēmām, atbalstot 
sadarbību par tādiem jautājumiem, kā 
pārrobežu aprūpe. 

dalībvalstīs un starp tām un lai veicinātu 
labklājību un vienotību; veicināt 
ieguldījumus veselības aizsardzībā 
sadarbībā ar citām Kopienas politikām un 
fondiem; uzlabot solidaritāti starp valstu 
veselības aizsardzības sistēmām, atbalstot 
sadarbību par tādiem jautājumiem kā 
pārrobežu aprūpe un pacientu mobilitāte. 

Pamatojums

Pielikumā jāiekļauj skaidra atsauce uz pacientu mobilitāti. Daļēji atkārto pirmā lasījuma 
114. grozījumu. 

Grozījums Nr. 9
Pielikuma 2.2.3. punkts

2.2.3. Atbalstīt rīcības plānu par plašāku 
vides un sociāli ekonomisko faktoru 
ietekmi uz veselību.

2.2.3. Risināt plašāku vides, jo sevišķi 
iekštelpu gaisa kvalitātes un toksisko 
ķīmisko vielu iedarbības, un sociāli 
ekonomisko faktoru ietekmi uz veselību. 

Pamatojums

Formulējumam par vidi un veselību ir jābūt spēcīgākam atbilstoši pirmā lasījuma 
93. grozījumam.

Grozījums Nr. 10
Pielikuma 3.1.1.a punkts (jauns)

3.1.1.a. Izveidot Kopienas sistēmu 
sadarbībai starp uzziņu centriem, lai 
veicinātu labākās prakses piemērošanu 
dalībvalstīs;

Pamatojums

Pat ja nav iekļauts mērķis par veselības aizsardzības sistēmu, atbalsts sadarbībai starp 
esošajiem uzziņu centriem ir jāiekļauj pielikumā. Šajā grozījumā atjaunots sākotnējais 
Komisijas priekšlikums un iekļauta daļa no pirmā lasījuma 116. grozījuma.

Grozījums Nr. 11
Pielikuma 3.2.1. punkts
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3.2.1. Pilnveidot ilgtspējīgu veselības 
uzraudzības sistēmu ar mehānismiem datu 
un informācijas apkopošanai ar 
atbilstošiem rādītājiem; apkopot datus par 
veselības stāvokli un politikām; ar 
Kopienas Statistikas programmu izstrādāt 
šīs sistēmas statistisko elementu.

3.2.1. Pilnveidot ilgtspējīgu veselības 
uzraudzības sistēmu ar mehānismu datu 
informācijas apkopošanai ar atbilstošiem 
rādītājiem; izveidot Eiropas mēroga 
reģistru vismaz par dzemdes kakla vēzi, 
krūts vēzi un taisnās zarnas vēzi, 
pamatojoties uz Padomes ieteikuma par 
vēža skrīningu īstenošanā iegūtajiem 
datiem; datu apkopošana par veselības 
stāvokli un politikām; ar Kopienas 
Statistikas programmu tiks izstrādāts šīs 
sistēmas statistiskais elements.

Pamatojums

Daļēji atkārto pirmā lasījuma 126. grozījumu.
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PASKAIDROJUMS

Situācijas raksturojums

2005. gada pavasarī Komisija iepazīstināja ar priekšlikumu par kopēju Veselības un patērētāju 
aizsardzības programmu 2007.–2013. gadam, apgalvojot, ka, apvienojot divas ļoti mazas 
programmas vienā lielā programmā, tiks radīta sinerģija gan administrācijas, gan politikas 
veidošanas ziņā. Programmai ir jāpiešķir arī atbilstoši līdzekļi 1203 miljonu eiro apmērā, lai 
varētu īstenot pasākumus sabiedrības veselības un patērētāju politikas jomā.

Eiropas Parlaments neatbalstīja ideju par kopēju programmu divām pilnīgi atšķirīgām 
politikas jomām, bet nolēma to sadalīt divās daļās – veselības programmā un patērētāju 
aizsardzības programmā. Budžetu sadalīja, ievērojot tradicionālo sadalījumu starp šīm abām 
jomām. Kad Parlaments pieņēma programmas pirmajā lasījumā, Patērētāju aizsardzības 
programmai tas saglabāja sākotnējo budžetu un ievērojami palielināja Veselības programmas 
budžetu (no 969 miljoniem eiro līdz 1500 miljoniem eiro). Šādā veidā Padomei un Komisijai 
tika dots skaidrs mājiens par Parlamenta prioritātēm.

Jauno daudzgadu programmu budžeti visās politikas jomās tika apspriesti sarunās par jauno 
Finanšu plānu 2007.–2013. gadam. Dalībvalstu 2005. gada decembra kompromisa rezultātā 
daudzām politikas jomām tika piešķirts daudz mazāks finansējums, nekā Komisija sākotnēji 
ierosināja. Eiropas Parlaments varēja daļēji izlabot situāciju sarunās ar Padomi 2006. gada 
pavasarī, tomēr šīs vienošanās sekas atsevišķām politikas jomām bija daudz sliktākas nekā 
citām. 

Viena no visvairāk cietušajām politikas jomām bija sabiedrības veselība, un Veselības 
programma kļuva par vislielāko upuri. Komisijas sākotnēji ierosinātais budžets 969 miljonu 
eiro apmērā, ko Parlaments palielināja līdz 1500 miljoniem eiro, saruka tikai līdz 
365,6 miljoniem eiro. Tādējādi Komisijai bija jāpilnveido šī programma, kad tā izklāstīja savu 
pārskatīto priekšlikumu pēc Parlamenta pirmā lasījuma un vienošanās par Finanšu plānu. 

Referents ar „ēnu” referentu palīdzību izzināja visas iespējas, kā uzlabot situāciju. Padome 
noraidīja visus mēģinājumus, pat arī tad, kad Somijas prezidentūra apliecināja savu labo gribu 
sarunās ar Parlamentu. Padome politisku vienošanos par Veselības programmu 2007.–
2013. gadam panāca 2006. gada novembrī, pieņemot lielākoties Komisijas pārskatītā 
priekšlikuma tekstu, tostarp budžetu.

Jautājumi otrajam lasījumam

Referents atzīst, ka manevrēšanas iespējas attiecībā uz budžetu ir ierobežotas. Taču viņš 
norāda, ka finanšu shēma piedāvā noteiktu elastību saistībā ar katrai kategorijai piešķirtajiem 
neparedzētajiem izdevumiem, kā arī gada budžeta procedūru. Ņemot vērā Veselības 
programmas svarīgumu, pašreizējās iespējas ir aktīvi jāizpēta un jāīsteno. 

Svarīgi ir arī pašu tekstu pārskatīt no jauna. Ir skaidrs, ka jaunajos apstākļos ar samazināto 
budžetu vairs nav saprātīgi pieņemt ļoti detalizētu programmā paredzēto pasākumu sarakstu. 



PE 386.560v01-00 12/12 PR\659335LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

Taču vēl joprojām ir jāizlabo vairāki jautājumi, ko Parlaments pirmajā lasījumā uzskatīja par 
svarīgiem. Viens no tiem ir saistīts ar programmas mērķi. Pirmajā lasījumā Parlaments par ļoti 
svarīgu uzskatīja, ka programma skaidri pievēršas nevienlīdzīgajai situācijai veselības 
aizsardzības jomā. Rezultātā tas būtu jāmin kā programmas mērķis un uzdevums. Tas arī 
prasīja noteikt kritērijus NVO, kas drīkst saņemt tiešu finansējumu no programmas, daudz 
precīzāku formulējumu darbībām vides un veselības aizsardzības jomā, Kopienas sistēmu 
sadarbībai starp uzziņu centriem un izveidot Eiropas mēroga reģistru par tiem vēža veidiem, 
kuri ir iekļauti Padomes ieteikumā par vēža skrīningu. Referents ir iekļāvis attiecīgos 
grozījumus ieteikumu projektā. Ņemot vērā lielo vienprātību Parlamentā par šiem 
grozījumiem, Padomei būtu jāizrāda elastība, ja tā vēlas izvairīties no saskaņošanas 
procedūras.
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