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LYHYET PERUSTELUT

Komissio esitti 30. toukokuuta 2018 ehdotuksen asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto 
plussasta (ESR+), jossa yhdistetään seuraavien rahastojen ja ohjelmien soveltamisala ja 
resurssit: Euroopan sosiaalirahasto ja nuorisotyöllisyysaloite, vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto, työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma ja 
unionin terveysalan toimintaohjelma. Aiempi terveysalan toimintaohjelma on osa ESR+:aa, ja 
on siis sen yhteydessä terveysalan toimintalohko.

Valmistelija pitää myönteisenä unionin sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamista joustavan 
mekanismin avulla ja on yhtä mieltä siitä, että rahastojen ohjelmasuunnittelua on tarpeen 
yksinkertaistaa, jotta vähennetään tarpeetonta hallinnollista rasitetta ja lisätään tehokkuutta 
kansalaisten edun mukaisesti, mutta hän katsoo, että samalla ei saisi heikentää unionin kykyä 
vastata paremmin odotuksiin, joita kansalaisilla on heidän terveytensä suojelusta ja 
kohentamisesta. Valmistelija on näin ollen huolestunut useista seikoista ESR+-ehdotuksessa 
sen nykymuodossaan.

Ensinnäkin näinä brexitin ja huolestuttavasti kasvavan euroskeptisyyden aikoina oman 
erillisen ja keskeisen terveysohjelman poistaminen on valmistelijan mielestä jäsenvaltioiden 
kansalaisten etujen vastaista, kun otetaan huomioon, että tuoreiden eurobarometritutkimusten 
mukaan valtaosa heistä kannattaa unionin entistä suurempaa panosta terveysalaan liittyvissä 
asioissa. Valmistelija olisi myös mieluummin jättänyt terveysalan toimintalohkon pois 
ESR+:sta ja perustanut uudelleen erillisen terveysalan ohjelman seuraavan rahoituskehyksen 
yhteydessä.

Aiemmista unionin toimintaohjelmista eli kansanterveysalan ohjelmasta (2003–2008) ja 
terveysalan toimintaohjelmasta (2008–2013 ja 2014-2020) on tehty positiivinen arvio, jonka 
mukaan niillä on saatu aikaan erinäisiä tärkeitä kehitysaskeleita ja parannuksia. Alusta alkaen 
näiden ohjelmien puitteissa on toteutettu valtavasti unionille lisäarvoa tuottavaa politiikkaa 
vähäisin resurssein. Ne ovat tehostaneet yhteisiin toimiin liittyvää jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä ja tietämyksen jakamista ja muovanneet unionin strategiaa, jotta varmistetaan 
erittäin tarpeelliset terveysalaa ja terveydenhuoltoa koskevat parannukset kaikissa 
jäsenvaltioissa. Valmistelija korostaa, että kolmannen terveysalan toimintaohjelman 
väliarvioinnin perusteella tähän mennessä on jo nähtävissä huomattavia saavutuksia, kuten 
24 eurooppalaisen osaamisverkoston perustaminen, tuki toimiin, joilla lisätään valmiuksia 
vastata epidemioiden puhkeamiseen, tuki toimiin, joilla vastataan muuttajien ja pakolaisten 
terveystarpeisiin, hyvien käytäntöjen vaihto herkillä aloilla, kuten syöpäseulonta, 
alkoholinkulutuksen vähentäminen sekä hivin/aidsin ja tuberkuloosin ehkäiseminen, ja myös 
lisätuki lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita koskevaa unionin terveyslainsäädäntöä varten, 
sähköisten terveyspalvelujen verkoston toimet ja terveysteknologian arviointi.

Valmistelija katsoo siksi, että erillisen, vankan ja kunnianhimoisen terveysalan ohjelman 
avulla olisi mahdollista vastata tuleviin huolestuttaviin kehityskulkuihin ja terveysuhkiin, 
kuten mikrobilääkeresistenssiin, rajatylittäviin uhkiin ja kroonisiin sairauksiin, sekä myös 
vastata väestön ikääntymiseen tai tautien ehkäisyyn liittyviin haasteisiin, edistää terveellistä 
elämäntapaa tai valmistaa terveydenhuoltojärjestelmiä kehitteillä olevaan teknologiaan.
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Valmistelijan mielestä myöskään terveysalan toimintalohkoa varten tarkoitetun rahoituksen 
huomattava vähentäminen ei ole hyväksyttävissä. Terveysalan ohjelmaa 2014–2020 varten 
varatut kokonaismäärärahat ovat 458 miljoonaa euroa käypinä hintoina, mutta komissio on 
vähentänyt niitä 413 miljoonaan euroon käypinä hintoina. Unionin terveysalan toimiin 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana käytettävissä olevat määrärahat olisi 
nostettava vähintään samalle tasolle kuin nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä.

Valmistelija katsoo myös, että ehdotuksen sisältöön on tarpeen tehdä tiettyjä selvennyksiä. 
Olisi esimerkiksi korostettava, että korkealaatuisten, kestävien ja kohtuuhintaisten 
terveydenhoitopalvelujen saatavuuden olisi oltava potilaskeskeistä ja että unionin terveysalan 
toimien tavoitteisiin olisi kuuluttava tautien ehkäisyn ja varhaisen diagnosoinnin edistäminen 
sekä terveyden edistäminen koko elinajan. Valmistelija ehdottaa vielä lopuksi, että 
toiminnallisiin tavoitteisiin lisätään seuraavat tavoitteet: hyvin suunnitellut 
kansanterveystoimet infektioiden aiheuttaman rasituksen ja vaikutusten vähentämiseksi; 
investointi varhaiseen diagnosointiin ja seulontaan; sekä tuki terveysalan johtoryhmän 
perustamiselle terveysalan toimintalohkon piiriin kuuluvien toimien toteuttamista varten.
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TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) ESR+:lla olisi pyrittävä edistämään 
työllisyyttä aktiivisilla toimilla, joiden 
ansiosta erityisesti nuoret, 
pitkäaikaistyöttömät ja työelämän 
ulkopuolella olevat pääsevät (palaamaan) 
työmarkkinoille, ja tukemalla itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja yhteisötaloutta. 
ESR+:lla olisi pyrittävä tehostamaan 
työmarkkinoiden toimintaa tukemalla 
työmarkkinalaitosten, kuten julkisten 
työvoimapalvelujen, nykyaikaistamista, 
jotta parannetaan niiden valmiuksia tarjota 
tehostetusti kohdennettua neuvontaa ja 
ohjausta työnhaussa ja työelämään 
siirtymisessä ja helpotetaan työntekijöiden 
liikkuvuutta. ESR+:lla olisi edistettävä 
naisten osallistumista työmarkkinoille 
toimenpiteillä, joilla varmistetaan muun 
muassa työ- ja yksityiselämän tasapaino ja 
lastenhoidon saatavuus. ESR+:lla olisi 
myös pyrittävä tarjoamaan terveellinen ja 
asianmukainen työympäristö, jotta voidaan 
vastata muuttuviin työn muotoihin 
liittyviin terveysriskeihin ja ikääntyvän 
työvoiman tarpeisiin.

(13) ESR+:lla olisi pyrittävä edistämään 
työllisyyttä aktiivisilla toimilla, joiden 
ansiosta erityisesti nuoret, 
pitkäaikaistyöttömät ja työelämän 
ulkopuolella olevat pääsevät (palaamaan) 
työmarkkinoille, ja tukemalla itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja yhteisötaloutta. 
ESR+:lla olisi pyrittävä tehostamaan 
työmarkkinoiden toimintaa tukemalla 
työmarkkinalaitosten, kuten julkisten 
työvoimapalvelujen, nykyaikaistamista, 
jotta parannetaan niiden valmiuksia tarjota 
tehostetusti kohdennettua neuvontaa ja 
ohjausta työnhaussa ja työelämään 
siirtymisessä ja helpotetaan työntekijöiden 
liikkuvuutta. ESR+:lla olisi edistettävä 
naisten osallistumista työmarkkinoille 
toimenpiteillä, joilla varmistetaan muun 
muassa työ- ja yksityiselämän tasapaino ja 
lastenhoidon saatavuus. ESR+:lla olisi 
myös pyrittävä tarjoamaan terveellinen ja 
asianmukainen työympäristö, jotta voidaan 
vastata työhön ja muuttuviin työn 
muotoihin liittyviin terveysriskeihin ja 
ikääntyvän työvoiman tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) ESR+:sta olisi tuettava 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä torjua 
köyhyyttä ja katkaista huono-osaisuuden 
siirtyminen sukupolvelta toiselle sekä 
edistettävä sosiaalista osallisuutta 
varmistamalla yhtäläiset mahdollisuudet 
kaikille, torjumalla syrjintää ja puuttumalla 
terveyseroihin. Tämä edellyttää, että 
otetaan käyttöön erilaisia strategioita, jotka 
kohdistetaan heikoimmassa asemassa 
oleviin heidän iästään riippumatta, mukaan 
lukien lapset, marginalisoituneet yhteisöt 
kuten romanit ja työssäkäyvät köyhät. 
ESR+:lla olisi edistettävä kaukana 
työmarkkinoista olevien aktiivista 
osallistamista heidän sosioekonomisen 
integroitumisensa varmistamiseksi. 
ESR+:lla olisi parannettava 
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten yleishyödyllisten 
palvelujen, kuten terveydenhuollon ja 
pitkäaikaishoidon sekä perhepalvelujen ja 
yhteisöperustaisten hoitopalvelujen, nopeaa 
ja tasapuolista saatavuutta. ESR+:sta olisi 
tuettava sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistamista ja parannettava 
erityisesti niiden saatavuutta.

(18) ESR+:sta olisi tuettava 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä torjua 
köyhyyttä ja katkaista huono-osaisuuden 
siirtyminen sukupolvelta toiselle sekä 
edistettävä sosiaalista osallisuutta 
varmistamalla yhtäläiset mahdollisuudet 
kaikille, torjumalla syrjintää ja puuttumalla 
terveyseroihin. Tämä edellyttää muun 
muassa, että otetaan käyttöön erilaisia 
strategioita, jotka kohdistetaan 
heikoimmassa asemassa oleviin heidän 
iästään riippumatta, mukaan lukien lapset, 
marginalisoituneet yhteisöt kuten romanit 
ja työssäkäyvät köyhät. ESR+:lla olisi 
edistettävä kaukana työmarkkinoista 
olevien aktiivista osallistamista heidän 
sosioekonomisen integroitumisensa 
varmistamiseksi. ESR+:lla olisi 
parannettava kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten yleishyödyllisten 
palvelujen, kuten potilaskeskeisen 
terveydenhuollon, siihen liittyvän hoidon
ja pitkäaikaishoidon sekä perhepalvelujen 
ja yhteisöperustaisten hoitopalvelujen,
nopeaa ja tasapuolista saatavuutta. 
ESR+:sta olisi tuettava sosiaalisen suojelun 
järjestelmien nykyaikaistamista ja 
parannettava erityisesti niiden saatavuutta.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Ihmisten pysyminen pitempään 
terveinä ja aktiivisina ja heidän kykynsä 
pitää aktiivisesti huolta terveydestään 
vaikuttavat positiivisesti terveyteen, 
terveyden eriarvoisuuden vähentämiseen, 
elämänlaatuun, tuottavuuteen, 

(36) Tarvitaan jatkuvaa toimintaa, jotta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 168 artiklassa vahvistetut 
vaatimukset voidaan täyttää. Ihmisten 
pysyminen pitempään terveinä ja 
aktiivisina ja heidän kykynsä pitää 
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kilpailukykyyn ja osallisuuteen, mikä 
puolestaan vähentää kansallisiin 
talousarvioihin kohdistuvia paineita. 
Komissio on sitoutunut auttamaan 
jäsenvaltioita niiden kestävän kehityksen 
tavoitteiden ja erityisesti tavoitteen 3 
”Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi 
kaiken ikäisille” saavuttamisessa17.

aktiivisesti huolta terveydestään 
vaikuttavat positiivisesti terveyteen, 
terveyden eriarvoisuuden vähentämiseen, 
elämänlaatuun, tuottavuuteen, 
kilpailukykyyn ja osallisuuteen, mikä 
puolestaan vähentää kansallisiin 
talousarvioihin kohdistuvia paineita. 
Terveyteen vaikuttavan innovoinnin 
tukeminen ja tunnustaminen auttaa 
pyrittäessä vastaamaan terveysalan 
kestävyyttä koskevaan haasteeseen, kun 
ratkotaan väestörakenteen muutokseen 
liittyviä ongelmia; lisäksi toiminta 
terveyteen liittyvän eriarvoisuuden 
vähentämiseksi on tärkeää osallistavan 
kasvun aikaansaamiseksi. Komissio on 
sitoutunut auttamaan jäsenvaltioita niiden 
kestävän kehityksen tavoitteiden ja 
erityisesti tavoitteen 3 ”Taata terveellinen 
elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille” 
saavuttamisessa17.

__________________ __________________

17 COM (2016) 739 final 17 COM(2016)0739

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Maailman terveysjärjestön (WHO) 
määritelmän mukaan terveydellä 
tarkoitetaan täydellistä fyysistä, psyykkistä 
ja sosiaalista hyvinvointia eikä pelkästään 
sitä, että henkilö ei ole sairas tai 
vammainen. Unionin väestön terveyden 
parantamiseksi ja terveyden 
eriarvoisuuden vähentämiseksi on 
oleellista, ettei keskitytä yksinomaan 
fyysiseen terveyteen. WHO:n mukaan 
mielenterveysongelmat muodostavat lähes 
40 prosenttia toimintarajoitteisten 
elinvuosien määrästä. 
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Mielenterveysongelmat ovat myös 
laaja-alaisia ja pitkäkestoisia, aiheuttavat 
syrjintää ja lisäävät merkittävästi 
terveyteen liittyvää eriarvoisuutta. Lisäksi 
talouskriisi vaikuttaa mielenterveyden 
taustatekijöihin heikentämällä suojaavia 
tekijöitä ja lisäämällä riskitekijöitä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Saadulla näytöllä ja 2 päivänä 
kesäkuuta 2006 annetuissa neuvoston 
päätelmissä esitetyillä Euroopan unionin 
terveydenhuoltojärjestelmien yhteisillä 
arvoilla ja periaatteilla olisi tuettava 
innovatiivisten, tehokkaiden ja 
sopeutumiskykyisten 
terveydenhuoltojärjestelmien suunnitteluun 
ja hallinnointiin liittyvää päätöksentekoa, 
edistettävä laadukkaan terveydenhuollon 
yleistä saatavuutta sekä rohkaistava 
soveltamaan parhaita käytäntöjä laajasti 
vapaaehtoiselta pohjalta.

(37) Saadulla näytöllä ja 2 päivänä 
kesäkuuta 2006 annetuissa neuvoston 
päätelmissä esitetyillä Euroopan unionin 
terveydenhuoltojärjestelmien yhteisillä 
arvoilla ja periaatteilla olisi tuettava 
innovatiivisten, tehokkaiden ja 
sopeutumiskykyisten 
terveydenhuoltojärjestelmien suunnitteluun 
ja hallinnointiin liittyvää päätöksentekoa, 
edistettävä laadukkaan potilaskeskeisen 
terveydenhuollon ja siihen liittyvän 
hoidon yleistä saatavuutta sekä rohkaistava 
soveltamaan parhaita käytäntöjä laajasti 
vapaaehtoiselta pohjalta.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Aiemmista unionin 
toimintaohjelmista eli Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 
1786/2002/EY1a perustetusta 
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kansanterveysalan toimintaohjelmasta 
(2003–2008) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksellä N:o 
1350/2007/EY1b ja asetuksella (EU) N:o 
282/20141c perustetusta terveysalan 
toimintaohjelmasta (2008–2013 ja 2014–
2020), jäljempänä ”aiemmat terveysalan 
ohjelmat”, on tehty positiivinen arvio, 
jonka mukaan niillä on saatu aikaan 
erinäisiä tärkeitä kehitysaskeleita ja 
parannuksia. ESR+:n terveysalan 
toimintalohkon olisi pohjauduttava 
aiempien terveysalan ohjelmien 
yhteydessä aikaansaatuihin saavutuksiin.

____________________

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 1786/2002/EY, tehty 
23 päivänä syyskuuta 2002, yhteisön 
kansanterveysalan toimintaohjelman 
(2003–2008) hyväksymisestä (EYVL L 
271, 9.10.2002, s. 1).

1b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 1350/2007/EY, tehty 
23 päivänä lokakuuta 2007, toisesta 
terveysalan yhteisön toimintaohjelmasta 
(2008–2013) (EUVL L 301, 20.11.2007, 
s. 3).

1c Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 282/2014, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2014, unionin 
kolmannen terveysalan toimintaohjelman 
perustamisesta (2014–2020) ja päätöksen 
N:o 1350/2007/EY kumoamisesta (EUVL 
L 86, 21.3.2014, s. 1).

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 b) ESR+:n terveysalan 
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toimintalohkon olisi oltava väline toimien 
edistämiseksi aloilla, joilla voidaan 
osoittaa unionin tason lisäarvo 
seuraavien kriteerien perusteella: hyvien 
toimintamallien vaihtaminen 
jäsenvaltioiden kesken; osaamisen 
jakamiseen tai keskinäiseen oppimiseen 
tähtäävien verkostojen tukeminen; 
rajatylittävien uhkien torjuminen niiden 
riskien vähentämiseksi ja niiden 
seurausten lieventämiseksi; puuttuminen 
tiettyihin sisämarkkinakysymyksiin, 
joiden osalta unionin toimet ovat selvästi 
oikeutettuja sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltioissa toteutetaan laadukkaita 
ratkaisuja; terveyteen liittyvän 
innovoinnin mahdollisuuksien 
hyödyntäminen; toimet, joilla voidaan 
rakentaa tavoitearvojärjestelmä 
tosiasioihin perustuvaa unionin tason 
päätöksentekoa varten; sekä tehokkuuden 
lisääminen välttämällä 
päällekkäisyyksistä johtuva resurssien 
tuhlaaminen ja optimoimalla 
taloudellisten resurssien käyttö.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) ESR+:n terveysalan 
toimintalohkolla olisi myötävaikutettava 
sairauksien ehkäisemiseen unionin 
kansalaisten koko elinaikana ja terveyden 
edistämiseen puuttumalla terveysriskeihin, 
kuten tupakointiin ja passiiviseen 
tupakointiin, alkoholin haitalliseen 
käyttöön, laittomien huumausaineiden 
käyttöön vähentäen niihin liittyviä 
terveyshaittoja, epäterveellisiin 
ravitsemustottumuksiin ja liikunnan 
puutteeseen, ja tuettava terveellisiä 

(38) ESR+:n terveysalan 
toimintalohkolla olisi myötävaikutettava 
sairauksien ehkäisemiseen, varhaiseen 
diagnosointiin unionin kansalaisten koko 
elinaikana ja terveyden edistämiseen 
puuttumalla terveysriskeihin, kuten 
tupakointiin ja passiiviseen tupakointiin, 
alkoholin haitalliseen käyttöön, laittomien 
huumausaineiden käyttöön vähentäen 
niihin liittyviä terveyshaittoja, 
epäterveellisiin ravitsemustottumuksiin ja 
liikunnan puutteeseen, ja tuettava 
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elämäntapoja tukevia ympäristöjä, jotta 
täydennetään jäsenvaltioiden vastaaviin 
strategioihin liittyviä toimia. ESR+:n 
terveysalan toimintalohkon olisi 
valtavirtaistettava tehokkaita ehkäisyä 
koskevia malleja, innovatiivisia 
teknologioita ja uusia liiketoimintamalleja 
ja ratkaisuja, jotta voidaan parantaa 
jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmien 
innovatiivisuutta, tehokkuutta ja 
kestävyyttä ja lisätä eurooppalaisten 
mahdollisuuksia saada parempaa ja 
turvallisempaa terveydenhuoltoa.

terveellisiä elämäntapoja tukevia 
ympäristöjä sekä hyvin suunniteltuja 
kansanterveystoimia infektioiden yleisen 
terveydentilan kannalta aiheuttaman 
rasituksen ja vaikutusten vähentämiseksi 
koko elinaikana, jotta täydennetään 
jäsenvaltioiden vastaaviin strategioihin 
liittyviä toimia. ESR+:n terveysalan 
toimintalohkon olisi valtavirtaistettava 
tehokkaita ehkäisyä koskevia malleja, 
innovatiivisia teknologioita ja uusia 
liiketoimintamalleja ja ratkaisuja, jotta 
voidaan parantaa jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmien 
innovatiivisuutta, tehokkuutta ja 
kestävyyttä ja lisätä eurooppalaisten 
mahdollisuuksia saada parempaa ja 
turvallisempaa terveydenhuoltoa.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Terveydenhuoltojärjestelmien
tehokkuuden ja kansalaisten terveyden 
kannalta on oleellista vähentää resistenttien 
infektioiden ja terveydenhuoltoon liittyvien 
infektioiden aiheuttamaa rasitusta ja 
huolehtia tehokkaiden mikrobilääkkeiden 
saatavuudesta.

(40) Terveydenhuoltojärjestelmien
tehokkuuden ja kansalaisten terveyden 
kannalta on oleellista vähentää resistenttien 
infektioiden ja terveydenhuoltoon liittyvien 
infektioiden aiheuttamaa rasitusta ja 
huolehtia tehokkaiden mikrobilääkkeiden 
saatavuudesta sekä edistää 
mikrobilääkkeiden vastuullista käyttöä.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(42 a) ESR+:n terveysalan toimintalohko 
olisi pantava täytäntöön siten, että otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden velvollisuudet, 
jotka liittyvät niiden terveyspolitiikan 
määrittelyyn sekä terveyspalvelujen ja 
sairaanhoidon järjestämiseen ja 
tarjoamiseen.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – ix alakohta

Komission teksti Tarkistus

ix) parannetaan korkealaatuisten, 
kestävien ja kohtuuhintaisten palvelujen
yhdenvertaista ja oikea-aikaista 
saatavuutta; nykyaikaistetaan sosiaalisen 
suojelun järjestelmiä, mukaan lukien 
mahdollisuus sosiaaliseen suojeluun; 
parannetaan terveydenhuoltojärjestelmien 
ja pitkäaikaishoidon palvelujen 
saatavuutta, tehokkuutta ja 
sopeutumiskykyä;

ix) parannetaan korkealaatuisten, 
kestävien ja kohtuuhintaisten 
potilaskeskeisten 
terveydenhuoltopalvelujen ja niihin 
liittyvien hoitopalvelujen yhdenvertaista ja 
oikea-aikaista saatavuutta; 
nykyaikaistetaan sosiaalisen suojelun 
järjestelmiä, mukaan lukien mahdollisuus 
sosiaaliseen suojeluun; parannetaan 
terveydenhuoltojärjestelmien ja 
pitkäaikaishoidon palvelujen saatavuutta, 
tehokkuutta ja sopeutumiskykyä;

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – ix a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ix a) edistetään tautien ehkäisyä ja 
varhaista diagnosointia sekä terveyttä 
koko elinajan;
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Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR+:n toteuttamiseen varatut 
kokonaisrahoituspuitteet ohjelmakaudella 
2021–2027 ovat 101 174 000 000 euroa 
käypinä hintoina.

1. ESR+:n toteuttamiseen varatut 
kokonaisrahoituspuitteet ohjelmakaudella 
2021–2027 ovat 101 219 000 000 euroa 
käypinä hintoina.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Työllisyyden ja sosiaalisen 
innovoinnin toimintalohkon ja terveysalan 
toimintalohkon rahoituspuitteet 
ohjelmakaudella 2021–2027 ovat 
1 174 000 000 euroa käypinä hintoina.

3. Työllisyyden ja sosiaalisen 
innovoinnin toimintalohkon ja terveysalan 
toimintalohkon rahoituspuitteet 
ohjelmakaudella 2021–2027 ovat 
1 219 000 000 euroa käypinä hintoina.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 413 000 000 euroa terveysalan 
toimintalohkon toteutukseen.

b) 458 000 000 euroa terveysalan 
toimintalohkon toteutukseen.

Or. en
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) toteutetaan hyvin suunniteltuja 
kansanterveystoimia infektioiden 
aiheuttaman rasituksen ja vaikutusten 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – b alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) investoidaan varhaiseen 
diagnosointiin ja seulontaan;

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – d alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) tuetaan terveysalan johtoryhmän 
perustamista terveysalan toimintalohkon 
piiriin kuuluvien toimien toteuttamista 
varten.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusta voivat saada ainoastaan 
sellaiset toimet, joilla toteutetaan 3 ja 
26 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita.

1. Rahoitusta voivat saada ainoastaan 
sellaiset toimet, joilla toteutetaan 3, 4 ja 
26 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 a artikla 

Terveysalan johtoryhmä

1. Komissio perustaa terveysalan 
johtoryhmän (jäljempänä ”johtoryhmä”) 
terveysalan toimintalohkon piiriin 
kuuluvien toimien toteuttamista varten. 

2. Johtoryhmä keskittyy luomaan 
koordinoinnin ja yhteistyön avulla 
synergiaa terveysalan toimintalohkon ja 
muiden sellaisten ohjelmien välillä, joihin 
sisältyy terveysulottuvuus, edistämään 
potilaiden ja yhteiskunnan osallistumista 
sekä antamaan tieteellistä neuvontaa ja 
suosituksia. Näillä toimilla 
mahdollistetaan arvoihin suuntautuneet 
terveysalan toimet, kestävyys ja paremmat 
terveysalan ratkaisut sekä edistetään 
terveydenhuollon saatavuutta ja 
vähennetään terveyteen liittyvää 
eriarvoisuutta.

3. Johtoryhmä laatii kattavan 
strategian ja antaa ohjausta terveysalan 
toimintalohkoon kuuluvia työohjelmia 
laadittaessa.

4. Johtoryhmä on riippumaton 
sidosryhmä, johon kuuluu 
kansanterveyden, hyvinvoinnin ja 
sosiaalisen suojelun alan asianomaisia 
sektoreita edustavia toimijoita ja johon 
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potilaiden edustajat ja kansalaiset 
osallistuvat.

5. Terveysalan johtoryhmään kuuluu 
15–20 johtavassa asemassa olevaa 
henkilöä, jotka toimivat 4 kohdassa 
tarkoitetuilla eri tieteenaloilla ja 
tehtävissä. Komissio nimittää 
johtoryhmän jäsenet avoimen 
nimeämispyynnön tai 
kiinnostuksenilmaisupyynnön tai 
molempien perusteella.

6. Johtoryhmällä on puheenjohtaja, 
jonka komissio nimittää jäsentensä 
keskuudesta.

7. Johtoryhmä

i) osallistuu panoksellaan 
terveysalan toimintalohkon vuotuisten 
työohjelmien laatimiseen komission 
ehdotuksen pohjalta; 

ii) laatii mallin, jonka avulla 
ohjataan terveysalan toimintalohkon ja 
muiden ohjelmien, joihin sisältyy 
terveysulottuvuus, koordinointia ja 
yhteistyötä. Mallilla helpotetaan kaikkien 
terveysalan kannalta merkityksellisten 
olemassa olevien rahoitusmekanismien 
näkyvyyden ja koordinoinnin 
varmistamista sekä koordinoinnin ja 
yhteistyön ohjaamista.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
29 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 b artikla

Kansainvälinen yhteistyö

Komissio kehittää terveysalan 
toimintalohkon toteuttamiseksi yhteistyötä 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
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järjestöjen kuten Yhdistyneiden 
kansakuntien ja sen erityisjärjestöjen, 
erityisesti Maailman terveysjärjestön 
(WHO), samoin kuin Euroopan 
neuvoston ja Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön (OECD) kanssa, jotta 
maksimoidaan unionin ja kansainvälisen 
tason toimien vaikuttavuus ja tehokkuus.

Or. en
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