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LÜHISELGITUS

Komisjon esitas 30. mail 2018 ettepaneku võtta vastu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF +) 
kohta, mis koondab järgmiste fondide ja programmide kohaldamisala ja vahendid: Euroopa 
Sotsiaalfond ja noorte tööhõive algatus; Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute 
jaoks; Tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm ja Terviseprogramm. Endine 
Terviseprogramm moodustab seega osa ESF+ terviseharust.

Kuigi arvamuse koostaja tunneb heameelt liidu sotsiaalse mõõtme tugevdamise üle paindliku 
mehhanismi abil ja on nõus, et on vaja täiendavalt lihtsustada fondide programmitööd, 
vähendamaks tarbetut bürokraatiat ja suurendamaks kodanike huvides tõhusust, on ta samas 
veendunud, et seeläbi ei tohiks kahjustuda ELi suutlikkus vastata paremini kodanike ootustele 
seoses nende tervise kaitsmise ja parandamisega. Seetõttu tunneb arvamuse koostaja mitmes 
aspektis muret ESF+ ettepaneku praeguse kuju pärast.

Esiteks, pidades silmas Brexitit ja murettekitavalt süvenevat euroskeptitsismi, leiab arvamuse 
koostaja, et loobumine eraldiseisvast ja kesksest Terviseprogrammist on liikmesriikide 
kodanike jaoks kahtlemata kahjulik, kuivõrd Eurobaromeetri hiljutiste uuringute kohaselt 
toetavad nad ülekaalukalt ELi suuremat sekkumist tervishoiuvaldkonnas. Peale selle oleks 
arvamuse koostaja eelistanud jätta välja ESF+ tervisesuuna ja taastada Terviseprogrammi 
järgmises mitmeaastases finantsraamistikus eraldi programmina. 

Eelmised liidu tegevusprogrammid rahvatervise valdkonnas (2003–2008) ja 
tervisevaldkonnas (2008–2013 ja 2014–2020) on saanud positiivseid hinnanguid paljude 
oluliste arengusuundade ja parenduste eest. Need programmid on pakkunud oma loomisest 
saadik väga ulatusliku ELi lisaväärtusega poliitikat piiratud ressurssidega. Need on 
edendanud ühismeetmete ja teadmiste jagamise alast koostööd liikmesriikide vahel ning 
kujundanud ELi strateegiat, et tagada eriti tarvilikud tervise ja tervishoiu olukorda puudutavad 
parendused kõigis liikmesriikides. Arvamuse koostaja rõhutab, et juba kolmanda 
terviseprogrammi vahehindamise ajaks on saavutatud märkimisväärseid tulemusi: 24 Euroopa 
tugivõrgustiku loomine, toetus meetmetele, mille eesmärk on suurendada valmisolekut 
haiguspuhangute korral, toetus rändajate ja pagulaste tervishoiuga seotud vajadustele, heade 
tavade vahetamine sellistes tundlikes valdkondades nagu vähktõve sõeluuringud, alkoholi 
tarbimise vähendamine ning HIV/AIDSi ja tuberkuloosi ennetamine, aga ka täiendav toetus 
ravimeid ja meditsiiniseadmeid käsitlevatele ELi tervishoiualastele õigusaktidele, e-tervise 
võrgustiku meetmed ja tervisetehnoloogia hindamine.

Seepärast on arvamuse koostaja veendunud, et eraldiseisev, tugev ja ambitsioonikas 
Terviseprogramm suudaks tulla toime tulevaste murettekitavate olukordade ning 
terviseohtudega, nagu antimikroobikumiresistentsus, piiriülesed ohud, kroonilised haigused, 
aga ka vananeva elanikkonnaga seotud probleemid või haiguste ennetamine, tervisliku 
eluviisi edendamine või meie tervishoiusüsteemide ettevalmistamine uute tehnoloogiate 
jaoks.

Teiseks on arvamuse koostaja seisukohal, et terviseharu rahastamise märkimisväärne 
vähendamine ei ole vastuvõetav. Samal ajal kui 2014. — 2020. aasta Terviseprogrammi jaoks 
ette nähtud rahastamispakett on 458 miljonit eurot jooksevhindades, on komisjon vähendanud 
seda 413 miljoni euroni jooksevhindades. Liidu tervishoiualase tegevuse eelarvet tuleks 
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järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajaks suurendada vähemalt samale tasemele nagu see 
on praeguses mitmeaastases finantsraamistikus.

Lõpetuseks on arvamuse koostaja seisukohal, et ettepaneku sisu vajab teatavaid selgitusi. 
Näiteks tuleks rõhutada, et juurdepääs kvaliteetsetele, kestlikele ja taskukohastele 
hooldusteenustele peaks olema patsiendikeskne, et liidu tegevus tervise valdkonnas peaks 
selle eesmärkide hulgas hõlmama haiguste ennetamise ja varase diagnoosimise edendamist 
ning tervise edendamist kogu elu jooksul. Arvamuse koostaja teeb ühtlasi ettepaneku lisada 
tegevuseesmärkidesse: hästi kavandatud rahvatervisealased meetmed nakkuskoormuse ja 
nakkuste mõju vähendamiseks; investeerimine varasesse diagnoosimisse ja sõeluuringutesse 
ning terviseharu alla kuuluvate meetmete rakendamiseks tervishoiu juhtnõukogu loomise 
toetamine.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) ESF+ eesmärk peaks olema 
edendada tööhõivet aktiivse sekkumise 
kaudu, mis annab eelkõige noortele, 
pikaajaliselt töötutele ja tööturult 
eemalejäänud isikutele võimaluse (uuesti) 
tööturule lõimuda, samuti füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemise ja 
sotsiaalmajanduse edendamise kaudu. 
ESF+ eesmärk peaks olema parandada 
tööturgude toimimist, toetades 
tööturuasutuste, nt avalike tööturuasutuste 
nüüdisajastamist, et parandada nende 
suutlikkust tagada tööotsimise ja tööle 
siirdumise ajal intensiivsem sihipärane 
nõustamine ja juhendamine ning 
suurendada töötajate liikuvust. ESF+ peaks 
edendama naiste osalemist tööturul, 
kasutades meetmeid, mille eesmärk on 
tagada muu hulgas parem töö- ja eraelu 
tasakaal ning juurdepääs lapsehoiule. ESF+ 
eesmärk peaks samuti olema tagada 
tervislik ja hästi kohandatud töökeskkond, 
et tulla toime terviseriskidega, mis on 
seotud muutuvate töövormidega ja
vananeva tööjõu vajadustega.

(13) ESF+ eesmärk peaks olema 
edendada tööhõivet aktiivse sekkumise 
kaudu, mis annab eelkõige noortele, 
pikaajaliselt töötutele ja tööturult 
eemalejäänud isikutele võimaluse (uuesti) 
tööturule lõimuda, samuti füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemise ja 
sotsiaalmajanduse edendamise kaudu. 
ESF+ eesmärk peaks olema parandada 
tööturgude toimimist, toetades 
tööturuasutuste, nt avalike tööturuasutuste 
nüüdisajastamist, et parandada nende 
suutlikkust tagada tööotsimise ja tööle 
siirdumise ajal intensiivsem sihipärane 
nõustamine ja juhendamine ning 
suurendada töötajate liikuvust. ESF+ peaks 
edendama naiste osalemist tööturul, 
kasutades meetmeid, mille eesmärk on 
tagada muu hulgas parem töö- ja eraelu 
tasakaal ning juurdepääs lapsehoiule. ESF+ 
eesmärk peaks samuti olema tagada 
tervislik ja hästi kohandatud töökeskkond, 
et tulla toime tööga seotud terviseriskidega 
ja muutuvate töövormidega ning vananeva 
tööjõu vajadustega.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) ESF+ peaks toetama liikmesriikide 
püüdeid võitluses vaesuse vastu, et 
põlvkondadeüleselt murda ebasoodsate 
olude ring, ja edendama sotsiaalset 
kaasatust, tagades kõigile võrdsed 
võimalused ning võideldes 
diskrimineerimise ja tervisealase 
ebavõrdsuse vastu. Selleks on tarvis 
kasutusele võtta mitmesuguseid 
poliitikameetmeid, mis on suunatud kõige 
ebasoodsamas olukorras olevatele 
inimestele olenemata nende vanusest, sh 
lapsed, marginaliseerunud kogukonnad (nt 
romad) ja palgavaesed. ESF+ peaks 
edendama tööturult eemale jäänute 
aktiivset kaasamist, et tagada nende 
sotsiaal-majanduslik lõimimine. ESF+ 
tuleks kasutada ka selleks, et parandada 
võrdset ja õigeaegset juurdepääsu 
kvaliteetsetele, kestlikele ja taskukohastele 
teenustele, nagu tervishoid ja pikaajaline 
hooldus, eelkõige pere- ja 
kogukonnapõhised hooldusteenused. ESF+ 
peaks aitama nüüdisajastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, et eelkõige muuta 
need juurdepääsetavamaks.

(18) ESF+ peaks toetama liikmesriikide 
püüdeid võitluses vaesuse vastu, et 
põlvkondadeüleselt murda ebasoodsate 
olude ring, ja edendama sotsiaalset 
kaasatust, tagades kõigile võrdsed 
võimalused ning võideldes 
diskrimineerimise ja tervisealase 
ebavõrdsuse vastu. Selleks on muu hulgas 
tarvis kasutusele võtta mitmesuguseid 
poliitikameetmeid, mis on suunatud kõige 
ebasoodsamas olukorras olevatele 
inimestele olenemata nende vanusest, sh 
lapsed, marginaliseerunud kogukonnad (nt 
romad) ja palgavaesed. ESF+ peaks 
edendama tööturult eemale jäänute 
aktiivset kaasamist, et tagada nende 
sotsiaal-majanduslik lõimimine. ESF+ 
tuleks kasutada ka selleks, et parandada 
võrdset ja õigeaegset juurdepääsu 
kvaliteetsetele, kestlikele ja taskukohastele 
teenustele, nagu patsiendikeskne 
tervishoid, sellega seotud hooldus ja 
pikaajaline hooldus, eelkõige pere- ja 
kogukonnapõhised hooldusteenused. ESF+ 
peaks aitama nüüdisajastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, et eelkõige muuta 
need juurdepääsetavamaks.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kui aidata inimestel säilitada 
kauem tervisliku ja aktiivse eluviisi ja 
avardada nende võimalusi aktiivselt oma 
tervise eest hoolitseda, mõjub see 
positiivselt tervisele, tervisealase 
ebavõrdsuse vähendamisele, 
elukvaliteedile, jõudlusele, 

(36) ELi toimimise lepingu artiklis 168 
esitatud nõuete täitmine nõuab pidevaid 
jõupingutusi. Kui aidata inimestel säilitada 
kauem tervisliku ja aktiivse eluviisi ja 
avardada nende võimalusi aktiivselt oma 
tervise eest hoolitseda, mõjub see 
positiivselt tervisele, tervisealase 
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konkurentsivõimele ja kaasavusele ning 
vähendab ühtlasi survet riigieelarvetele. 
Komisjonile on olnud oluline aidata 
liikmesriikidel saavutada nende kestliku 
arengu eesmärke, eelkõige eesmärki 3 
tagada kõikidele vanuserühmadele hea 
tervis ja heaolu.17

ebavõrdsuse vähendamisele, 
elukvaliteedile, jõudlusele, 
konkurentsivõimele ja kaasavusele ning 
vähendab ühtlasi survet riigieelarvetele.
Tervist mõjutava innovatsiooni toetamine 
ja tunnustamine aitab lahendada 
tervishoiusektori jätkusuutlikkusega 
seotud probleeme demograafiliste 
muutustega toimetuleku kontekstis; lisaks 
on tervisest tingitud ebavõrdsuse 
vähendamise meetmed olulised kaasava 
majanduskasvu saavutamiseks.
Komisjonile on olnud oluline aidata 
liikmesriikidel saavutada nende kestliku 
arengu eesmärke, eelkõige eesmärki 3 
tagada kõikidele vanuserühmadele hea 
tervis ja heaolu.17

__________________ __________________

17 COM (2016) 739 final 17 COM (2016) 739 final

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Maailma Terviseorganisatsiooni 
(WHO) määratluse kohaselt on tervis 
„täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse 
heaolu seisund ning mitte üksnes haiguse 
või puude puudumine”. Liidu rahvastiku 
tervise parandamise nimel on oluline, et ei 
keskendutaks üksnes füüsilisele tervisele 
ja sotsiaalsele heaolule. WHO andmetel 
moodustavad vaimse tervise probleemid 
ligikaudu 40 % puuetega elatud aastatest. 
Vaimse tervise probleemid on väga 
erinevad, kauakestvad ning 
diskrimineerimist põhjustavad, 
suurendades märkimisväärselt tervisliku 
seisundi erinevust. Lisaks sellele mõjutab 
majanduskriis ka vaimset tervist 
määravaid tegureid, kuna kaitsetegurid 
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on nõrgemad ja riskitegurid suurenevad.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Otsustamisprotsessides, mis on 
seotud uuenduslike, tõhusate ja 
vastupanuvõimeliste tervisesüsteemide 
kavandamise ja haldamisega, 
kvaliteetsetele tervishoiuteenustele üldise 
juurdepääsu tagamise vahendite 
edendamisega ning parimate tavade 
vabatahtliku ulatuslikuma rakendamisega, 
tuleks toetuda tõenditele ja Euroopa Liidu 
tervishoiusüsteemide ühistele väärtustele ja 
põhimõtetele, nagu on märgitud nõukogu 
2. juuni 2006. aasta järeldustes.

(37) Otsustamisprotsessides, mis on 
seotud uuenduslike, tõhusate ja 
vastupanuvõimeliste tervisesüsteemide 
kavandamise ja haldamisega, 
kvaliteetsetele patsiendikesksetele 
tervishoiuteenustele ja nendega seotud 
hooldusteenustele üldise juurdepääsu 
tagamise vahendite edendamisega ning 
parimate tavade vabatahtliku ulatuslikuma 
rakendamisega, tuleks toetuda tõenditele ja 
Euroopa Liidu tervishoiusüsteemide 
ühistele väärtustele ja põhimõtetele, nagu 
on märgitud nõukogu 2. juuni 2006. aasta 
järeldustes.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Eelmised liidu tegevusprogrammid 
rahvatervise valdkonnas (2003–2008) ja 
tervisevaldkonnas (2008–2013 ja 2014–
2020), mis kehtestati vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 
1786/2002/EÜ1a ja otsusega nr 
1350/2007/EÜ1b ning määrusega (EL) nr 
282/20141c („eelmised 
terviseprogrammid”) on saanud 
positiivseid hinnanguid paljude oluliste 
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arengusuundade ja parenduste eest. 
ESF+ terviseharu peaks tuginema 
eelmiste tervishoiuprogrammide 
saavutustele.

____________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 
nr 1786/2002/EÜ, 23. september 2002, 
millega võetakse vastu ühenduse 
tegevusprogramm rahvatervise 
valdkonnas (aastateks 2003–2008) (EÜT 
L 271, 9.10.2002, lk 1).

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2007. aasta otsus 
nr 1350/2007/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse teine tervisevaldkonna 
tegevusprogramm (2008–2013), ELT 
L 301, 20.11.2007, lk 3.

1c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) 
nr 282/2014, millega luuakse liidu kolmas 
tervisevaldkonna tegevusprogramm 
aastateks 2014–2020 ja tunnistatakse 
kehtetuks otsus nr 1350/2007/EÜ 
(ELT L 86, 21.3.2014, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 b) ESF+ terviseharuga tuleks 
edendada meetmeid valdkondades, kus on 
olemas liidu lisaväärtus, mida saaks 
tõendada järgmiste näitajate alusel: heade 
tavade vahetamine liikmesriikide vahel; 
teadmiste vahetamise või vastastikuse 
õppe võrgustike toetamine; piiriüleste 
ohtude käsitlemine riskide vähendamiseks 
ja nende tagajärgede leevendamiseks; 
teatavate siseturuga seotud küsimuste 
käsitlemine, mille puhul on liidul 
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märkimisväärsed õigused, et tagada 
kvaliteetsete lahenduste elluviimine kõigis 
liikmesriikides; innovatsiooni potentsiaali 
avamine tervise valdkonnas; meetmed, 
mille tulemusel võidakse luua võrdleva 
analüüsi süsteem, et võimaldada teadlike 
otsuste tegemist liidu tasandil; suurem 
tõhusus topelttööst põhjustatud 
ressursside raiskamise ärahoidmise ja 
rahaliste vahendite kasutamise 
optimeerimise teel.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) ESF+ terviseharu peaks aitama 
kaasa haiguste ennetamisele liidu kodanike 
kogu eluea vältel ja tervise edendamisele, 
käsitledes terviseriskitegureid, nagu 
tubakatarbimine ja passiivne suitsetamine, 
kahjulik alkoholitarbimine, ebaseaduslike 
uimastite tarbimine ja uimastitega seotud 
tervisekahjude vähendamine, ebatervislik 
toitumine ja kehalise aktiivsuse 
puudumine, ning soodustama tervislikke 
eluviise toetavaid tingimusi, et täiendada 
liikmesriikide meetmeid kooskõlas 
asjakohaste strateegiatega. ESF+ 
terviseharu peaks edendama tõhusaid 
ennetamismudeleid, uuenduslikku 
tehnoloogiat ning uusi ärimudeleid ja -
lahendusi, et aidata liikmesriikidel 
kujundada uuenduslikke, tõhusaid ja 
kestlikke tervishoiusüsteeme ning 
hõlbustada Euroopa kodanike juurdepääsu 
parematele ja ohutumatele 
tervishoiuteenustele.

(38) ESF+ terviseharu peaks aitama 
kaasa haiguste ennetamisele ja varasele 
diagnoosimisele liidu kodanike kogu eluea 
vältel ja tervise edendamisele, käsitledes 
terviseriskitegureid, nagu tubakatarbimine, 
suitsetamine ja passiivne suitsetamine, 
kahjulik alkoholitarbimine, ebaseaduslike 
uimastite tarbimine ja uimastitega seotud 
tervisekahjude vähendamine, ebatervislik 
toitumine ja kehalise aktiivsuse 
puudumine, ning soodustama tervislikke 
eluviise toetavaid tingimusi, hästi 
kavandatud rahvatervisealaseid meetmeid 
üldisele tervisele avalduva 
nakkuskoormuse ja nakkuste mõju 
vähendamiseks kogu eluea vältel, et 
täiendada liikmesriikide meetmeid 
kooskõlas asjakohaste strateegiatega. ESF+ 
terviseharu peaks edendama tõhusaid 
ennetamismudeleid, uuenduslikku 
tehnoloogiat ning uusi ärimudeleid ja -
lahendusi, et aidata liikmesriikidel 
kujundada uuenduslikke, tõhusaid ja 
kestlikke tervishoiusüsteeme ning 
hõlbustada Euroopa kodanike juurdepääsu 
parematele ja ohutumatele 
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tervishoiuteenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Tervisesüsteemide tõhususe ja 
kodanike tervise nimel on oluline 
vähendada ravimiresistentsete ja 
tervishoiuteenustega seotud infektsioonide 
levikut ning tagada tulemuslike 
antimikroobikumide kättesaadavus.

(40) Tervisesüsteemide tõhususe ja 
kodanike tervise nimel on oluline 
vähendada ravimiresistentsete ja 
tervishoiuteenustega seotud infektsioonide 
levikut ning tagada tulemuslike 
antimikroobikumide kättesaadavus ja 
edendada antimikroobikumide 
vastutustundlikku kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) ESF+ terviseharu rakendamisel 
tuleks võtta arvesse liikmesriikide 
vastutust oma tervisepoliitika 
määratlemisel ning terviseteenuste ja 
arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks 
muutmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt ix
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ix) parandada võrdset ja õigeaegset 
juurdepääsu kvaliteetsetele, kestlikele ja 
taskukohastele teenustele; nüüdisajastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, sealhulgas 
parandada juurdepääsu sotsiaalkaitsele; 
muuta tervishoiusüsteemid ja pikaajalise 
hoolduse teenused juurdepääsetavamaks, 
tulemuslikumaks ja 
vastupanuvõimelisemaks;

(ix) parandada võrdset ja õigeaegset 
juurdepääsu kvaliteetsetele, kestlikele ja 
taskukohastele patsiendikesksetele 
tervishoiuteenustele ja nendega seotud 
hooldusteenustele; nüüdisajastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, sealhulgas 
parandada juurdepääsu sotsiaalkaitsele; 
muuta tervishoiusüsteemid ja pikaajalise 
hoolduse teenused juurdepääsetavamaks, 
tulemuslikumaks ja 
vastupanuvõimelisemaks;

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt ix a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ix a) edendada haiguste ennetamist ja 
varast diagnoosimist ning tervise 
edendamist kogu elu jooksul;

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ESF+ rahastamispaketi kogusuurus 
aastatel 2021–2027 on jooksevhindades 
101 174 000 000 eurot.

1. ESF+ rahastamispaketi kogusuurus 
aastatel 2021–2027 on jooksevhindades 
101 219 000 000 eurot.

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni haru ning terviseharu 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
jooksevhindades 1 174 000 000 eurot.

3. Tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni haru ning terviseharu 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
jooksevhindades 1 219 000 000 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 413 000 000 miljonit eurot 
terviseharu rakendamiseks.

(b) 458 000 000 miljonit eurot 
terviseharu rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) hästi kavandatud 
rahvatervisealased meetmed 
nakkuskoormuse ja nakkuste mõju 
vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) investeerida varasesse 
diagnoosimisse ja sõeluuringutesse;

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt d – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) toetada terviseharu alla kuuluvate 
meetmete rakendamiseks tervishoiu 
juhtnõukogu loomist.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastamiskõlblikud on üksnes 
meetmed, millega täidetakse artiklites 3 ja 
26 osutatud eesmärke.

1. Rahastamiskõlblikud on üksnes 
meetmed, millega täidetakse artiklites 3, 4
ja 26 osutatud eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 a (uus)

Tervishoiu juhtnõukogu
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1. Komisjon loob terviseharu alla 
kuuluvate meetmete rakendamiseks 
tervishoiu juhtnõukogu („juhtnõukogu“). 

2. Juhtnõukogu keskendub 
terviseharu ja teiste tervisemõõdet 
sisaldavate programmide vahel koostoime 
loomisele koordineerimise ja koostöö 
kaudu, patsientide ja ühiskonna 
kaasamise edendamise ning teaduslike 
nõuannete ja soovituste esitamise kaudu. 
Kõnealused meetmed tagavad väärtusele 
orienteeritud tervishoiualased meetmed, 
jätkusuutlikkuse, paremad 
tervishoiulahendused, parandavad 
juurdepääsu ja vähendavad tervisealast 
ebavõrdsust.

3. Juhtnõukogu töötab välja 
põhjaliku strateegia ja juhib terviseharu 
tegevuskavade väljatöötamist.

4. Juhtnõukogu on sõltumatu 
sidusrühmade rühm, mis koosneb 
rahvatervise, heaolu ja sotsiaalkaitse 
valdkonna asjakohaste sektorite 
esindajatest ning mille töös osalevad nii 
patsientide esindajad kui ka kodanikud.

5. Juhtnõukogu koosneb 15–20 
kõrgetasemelisest üksikisikust, kes 
esindavad lõikes 4 osutatud valdkondi ja 
tegevusi. Juhtnõukogu liikmed määrab 
ametisse komisjon pärast avalikku 
kandidaatide ülesseadmist või 
osalemiskutse esitamist või mõlemat.

6. Juhtnõukogul on esimees, kelle 
nimetab juhtnõukogu liikmete seast 
komisjon.

7. Juhtnõukogu

i. annab komisjoni ettepanekul oma 
panuse terviseharu käsitlevatesse iga-
aastastesse töökavadesse; 

ii. töötab välja terviseharu ja teiste 
tervisemõõdet sisaldavate programmide 
vahelise koordineerimise ja koostöö 
juhtimise kava. Kõnealune kava aitab 
tagada kõigi olemasolevate 
tervishoiualaste finantsmehhanismide 
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nähtavuse ja koordineerimise ning aitab 
juhtida koordineerimist ja koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 b

Rahvusvaheline koostöö

Komisjon arendab terviseharu 
rakendamisel koostööd asjakohaste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
näiteks ÜRO ja selle spetsialiseeritud 
asutused, eelkõige Maailma 
Terviseorganisatsioon (WHO), samuti 
Euroopa Nõukogu ning Majanduskoostöö 
ja Arengu Organisatsiooniga (OECD), et 
liidu ja rahvusvahelise tasandi meetmed 
oleksid võimalikult tulemuslikud ja 
tõhusad.

Or. en
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