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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse programm „Tervis majanduskasvuks”, ELi kolmas mitme-aastane 
tegevusprogramm tervishoiu valdkonnas aastateks 2014–2020
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0709),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 168 lõiget 5, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0399/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. veebruari 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
eelarvekomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi 
(A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. rõhutab, et võib osutuda vajalikuks kohandada käesoleva seadusandliku menetlusega 
seotud summasid vastavalt sellele, kui suur rahastamispakett käimasolevate mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlevate läbirääkimiste käigus programmile „Tervis 
majanduskasvuks” ette nähakse;

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 ...
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse programm „Tervis
majanduskasvuks”, ELi kolmas 
mitmeaastane tegevusprogramm tervishoiu 
valdkonnas aastateks 2014−2020

millega kehtestatakse programm „Tervis ja 
majanduskasv”, ELi kolmas mitmeaastane 
tegevusprogramm tervishoiu valdkonnas 
aastateks 2014−2020
(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. fr

Selgitus

Tervist ei saa käsitleda ainult majanduskasvu edendajana. Seega tuleks muuta pealkirja 
„Tervis majanduskasvuks” ja kaotada seos nende kahe mõiste vahel. Asjakohasem pealkiri 
oleks „Tervis ja majanduskasv”.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 168 esitatud nõuete täitmine nõuab 
pidevaid jõupingutusi. Hea tervise 
edendamine ELi tasandil on „Euroopa 
2020. aastal: – aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia” 
lahutamatu osa. Inimeste tervena ja 
aktiivsena hoidmine pikema aja jooksul 
mõjutab positiivselt nii üldist tervist kui ka 
tootlikkust ja konkurentsivõimet, 
vähendades survet riigi eelarvele.
Innovatsioon tervishoius aitab paremini 
lahendada selle valdkonna jätkusuutlikkuse 
vajadust demograafiliste muutuste taustal 
ja tervishoius esineva ebavõrdsuse 

(2) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 168 esitatud nõuete täitmine nõuab 
pidevaid jõupingutusi. Hea tervise 
edendamine ELi tasandil on „Euroopa 
2020. aastal: – aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia” 
lahutamatu osa. Inimeste tervena ja 
aktiivsena hoidmine pikema aja jooksul 
mõjutab positiivselt nii üldist tervist kui ka 
tootlikkust ja konkurentsivõimet, 
vähendades survet riigi eelarvele.
Innovatsiooni toetamine ja tunnustamine
tervishoius aitab paremini lahendada selle 
valdkonna jätkusuutlikkuse vajadust 
demograafiliste muutuste taustal ja 
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vähendamisele suunatud meetmed on 
olulised kaasava majanduskasvu 
saavutamiseks. Seetõttu on asjakohane 
kehtestada programm „Tervis 
majanduskasvuks” – ELi kolmas 
tegevusprogramm tervishoiu valdkonnas 
aastateks 2014–2020 (edaspidi
„programm”).

tervishoius esineva ebavõrdsuse 
vähendamisele suunatud meetmed on 
olulised kaasava majanduskasvu 
saavutamiseks. Seetõttu on asjakohane 
kehtestada programm „Tervis 
majanduskasvuks” – ELi kolmas 
tegevusprogramm tervishoiu valdkonnas 
aastateks 2014–2020 (edaspidi
„programm”).

Or. fr

Selgitus

Innovatsiooni tuleb asjakohaste meetmete abil edendada.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Innovatsioon tervishoiutoodetes ja 
-teenustes ning tervishoiu korraldamisel ja 
osutamisel saab tõsta patsientide hoolduse 
kvaliteeti ja käsitleda lahendamata 
vajadusi, samas suurendades tervishoiu 
kulutasuvust ja jätkusuutlikkust. Sellest 
tulenevalt peaks programm soodustama 
innovatsiooni lülitamist riiklikku 
tervishoiupoliitikasse.

(7) Innovatsioon tervishoiutoodetes ja 
-teenustes ning tervishoiu korraldamisel ja 
osutamisel saab tõsta patsientide hoolduse 
kvaliteeti ja käsitleda lahendamata 
vajadusi, samas suurendades tervishoiu 
kulutasuvust ja jätkusuutlikkust. Sellest 
tulenevalt peaks programm soodustama 
innovatsiooni lülitamist riiklikku 
tervishoiupoliitikasse ning edendama 
sellise tööstuspoliitika loomist, mille abil 
arendada liidu tervishoiusektorit.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Liit peaks looma koostöös kõigi sidusrühmadega tõelise tööstuspoliitika, et toetada 
ja edendada teadustegevust ja innovatsiooni tervishoiusektoris.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Vananeva ühiskonna taustal saavad 
tervise edendamisele ja haiguste 
takistamisele suunatud hästi juhitud 
investeeringud suurendada tervena elatud 
aastate arvu ja seega võimaldada eakatel 
inimestel jätkata töötamist kõrge vanuseni.
Kroonilised haigused põhjustavad üle 80 % 
enneaegsetest surmadest ELis. Programm 
selgitab välja peamistele ohuteguritele, 
nimelt suitsetamisele, alkoholi 
kuritarvitamisele ja rasvumisele ning 
HIVile/AIDSile keskenduvad parimad 
kontrollitud viisid kulutasuvate 
ennetusmeetmete võtmiseks, levitab neid ja 
toetab nende kasutuselevõtmist, aidates sel 
viisil ennetada haigusi ja edendada head 
tervist, pöörates samas tähelepanu ka 
põhilistele sotsiaalsetele ja 
keskkonnateguritele.

(10) Vananeva ühiskonna taustal saavad 
tervise edendamisele ja haiguste 
takistamisele suunatud hästi juhitud 
investeeringud suurendada tervena elatud 
aastate arvu ja seega võimaldada eakatel 
inimestel jätkata töötamist kõrge vanuseni.
Kroonilised haigused põhjustavad üle 80 % 
enneaegsetest surmadest ELis. Programm 
selgitab välja peamistele ohuteguritele, 
nimelt suitsetamisele, alkoholi 
kuritarvitamisele, istuvale eluviisile, 
ebatervislikule toitumisele ja rasvumisele 
keskenduvad parimad kontrollitud viisid 
kulutasuvate ennetusmeetmete võtmiseks, 
levitab neid ja toetab nende 
kasutuselevõtmist, aidates sel viisil 
ennetada haigusi, eelkõige selliseid, 
millega kaasneb kognitiivsete või 
füüsiliste funktsioonide muutumine või 
kadumine, ja edendada head tervist, 
pöörates samas tähelepanu ka põhilistele 
sotsiaalsetele ja keskkonnateguritele.

Or. fr

Selgitus

Tuleb arvestada kõiki riskifaktoreid, et hoida asjakohaselt ja tõhusalt ära kroonilisi haigusi.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Programmi rakendamisel tuleks 
täielikult kinni pidada läbipaistvuse 
põhimõttest ning säilitada mõistlik 
tasakaal programmi eri eesmärkide vahel.

(23) Programmi rakendamisel tuleks 
täielikult kinni pidada läbipaistvuse 
põhimõttest. Eelarvevahendid tuleks eri 
eesmärkide vahel jagada 
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Programmiga tuleks välja valida ja 
rahastada asjakohased meetmed, mis 
vastavad programmi konkreetsetele 
eesmärkidele ning millel on selge ELi 
lisaväärtus. Iga-aastased tööprogrammid 
peavad sätestama ennekõike peamised
valikukriteeriumid, mis kehtivad võimalike 
abisaajate valimisel ja on kooskõlas 
finantsmäärusega selle tagamiseks, et neil 
on finants- ja tegutsemissuutlikkus 
programmi raames rahastatavate meetmete 
võtmiseks ning vajaduse korral oma 
sõltumatuse tõendamiseks.

proportsionaalselt nende eeldatava 
positiivse mõjuga liidu kodanike tervise 
parandamisele. Seega ei tuleks 
programmi eri eesmärke asetada 
tähtsusjärjekorda. Programmiga tuleks 
välja valida ja rahastada asjakohased 
meetmed, mis vastavad programmi 
konkreetsetele eesmärkidele ning millel on 
selge ELi lisaväärtus. Iga-aastased 
tööprogrammid peavad sätestama 
ennekõike peamised valikukriteeriumid, 
mis kehtivad võimalike abisaajate 
valimisel ja on kooskõlas finantsmäärusega 
selle tagamiseks, et neil on finants- ja 
tegutsemissuutlikkus programmi raames 
rahastatavate meetmete võtmiseks ning 
vajaduse korral oma sõltumatuse 
tõendamiseks.

Or. fr

Selgitus

Eesmärkide liigitamine ja igale eesmärgile eelnevalt kindlaks määratud eelarvepaketi 
määramine võib piirata teatavate projektide ulatust. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Tervis majanduskasvuks” 
üldeesmärgid on teha liikmesriikidega 
koostööd eesmärgiga julgustada 
uuendustegevust tervishoiuvaldkonnas ja 
parandada tervishoiusüsteemide 
jätkusuutlikkust, parandada ELi kodanike 
tervist ja kaitsta neid piiriüleste 
terviseohtude eest.

Programmi „Tervis majanduskasvuks” 
üldeesmärgid on teha liikmesriikidega 
koostööd eesmärgiga julgustada 
uuendustegevust tervishoiuvaldkonnas ja 
parandada tervishoiusüsteemide 
jätkusuutlikkust, lahendada 
tervishoiualaseid, sotsiaal- ja 
majandusvaldkonna probleeme, mis on 
tingitud rahvastiku vananemisest ja 
krooniliste haiguste sagenemisest,
parandada ELi kodanike tervist ja kaitsta 
neid piiriüleste terviseohtude eest.

Or. fr
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Selgitus

Demograafilise struktuuri muutumisega kaasnevad teatavad ülesanded ja probleemid nii 
majandusele kui ka ühiskonnale.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle eesmärgi saavutamist mõõdetakse 
eelkõige nende liikmesriikide arvu 
suurenemise alusel, kes kasutavad välja 
töötatud abivahendeid, mehhanisme ja 
nõuandeid.

Selle eesmärgi saavutamist mõõdetakse 
eelkõige liikmesriikide
tervishoiusüsteemide saavutatud 
tulemuste alusel.

Or. fr

Selgitus

Programmi eesmärke tuleks hinnata asjakohaste näitajate alusel, milleks on näiteks oodatav 
eluiga eri liikmesriikides.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Teha kindlaks, millised on 
ennetamisvaldkonna tõendatud 
kulutõhusad head tavad, jagada nende 
kohta teavet ja edendada nende järgimist, 
käsitledes peamisi riskitegureid –
suitsetamist, alkoholi kuritarvitamist, 
rasvumist ning HIVd ja AIDSi, 
keskendudes sealjuures piiriülesusele, et 
vältida haigusi ja edendada head tervist

3) Teha kindlaks, millised on 
ennetamisvaldkonna tõendatud 
kulutõhusad head tavad, jagada nende 
kohta teavet ja edendada nende järgimist, 
käsitledes peamisi riskitegureid –
suitsetamist, alkoholi kuritarvitamist,
ebatervislikku toitumist, istuvat eluviisi 
ning rasvumist, keskendudes sealjuures 
piiriülesusele, et vältida haigusi ja 
edendada head tervist

Or. fr
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Selgitus

Tuleb arvestada kõiki riskifaktoreid, et hoida asjakohaselt ja tõhusalt ära kroonilisi haigusi.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle eesmärgi saavutamist mõõdetakse 
eelkõige nende liikmesriikide arvu 
suurenemise alusel, kes edendavad head 
tervist ja ennetavad haigusi, kasutades 
selleks tõendatud häid tavasid.

Selle eesmärgi saavutamist mõõdetakse 
eelkõige nende liikmesriikide tegevuste ja 
võetavate seadusandlike meetmete arvu 
suurenemise alusel, kes edendavad head 
tervist ja ennetavad kroonilisi haigusi.

Or. fr

Selgitus

Programmi eesmärke tuleks hinnata eri liikmesriikides asjakohaste näitajate alusel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 3 nimetatud eesmärke püütakse 
saavutada allpool nimetatud meetmete abil 
kooskõlas käesoleva määruse artiklis 11 
nimetatud töökavas sätestatud 
prioriteetidega.

Artiklis 3 nimetatud eesmärke püütakse 
saavutada I lisas nimetatud meetmete abil 
kooskõlas käesoleva määruse artiklis 11 
nimetatud töökavas sätestatud 
prioriteetidega.

1) Panustamine uuenduslikesse ja 
jätkusuutlikesse tervishoiusüsteemidesse:
1.1. ELi tasandi koostöö arendamine 
tervisetehnoloogia hindamisel, nagu 
sätestatud direktiivis 2011/24/EL 
patsiendiõiguste kohaldamise kohta 
piiriüleses tervishoius; 
1.2. tervishoiualaste uuenduste ja e-
tervishoiu kasutussevõtu edendamine, 
suurendades e-tervishoiurakenduste 
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koostalitlusvõimet;
1.3. ELi tervishoiutöötajaskonna 
jätkusuutlikkuse toetamine, edendades 
tulemuslikku prognoosimist ja 
kavandamist ning tulemuslikke tööle 
võtmise ja tööl hoidmise strateegiaid;
1.4. sellise oskusteabe andmine, mis aitab 
oma tervishoiusüsteemi reformivatel 
liikmesriikidel reforme ellu viia;
1.5 ELi 2020. aasta strateegilise 
juhtalgatuse „Innovaatiline liit” alla 
kuuluva pilootprojekti „Täisväärtusliku 
eluperioodi pikendamist käsitlev 
innovatsioonipartnerlus” toetamine; 
1.6 meetmed, mida on vaja, et saavutada 
ELi õigusaktides sätestatud eesmärgid 
meditsiiniseadmete valdkonnas ning täita 
piiriülest tervishoidu käsitlevate 
õigusaktide sätteid e-tervishoiu ja 
tervisetehnoloogia hindamise kohta, või 
mis aitavad sellele saavutamisele ja 
täitmisele kaasa;
1.7 sellise terviseteabe süsteemi (sh 
teaduskomiteed) soodustamine, mis aitab 
kaasa tõenditepõhisele otsustamisele.
2) Paremate ja ohutumate 
tervishoiuteenuste laialdasem 
kättesaadavus kodanike jaoks: 
2.1. Euroopa tugivõrgustike loomine 
akrediteerimise ja toetamise jaoks; 
2.2. haruldaste haigustega seotud 
meetmete toetamine, sealhulgas Euroopa 
tugivõrgustike loomine (kooskõlas 
punktiga 2.1) ning teabe ja registrite 
loomine, võttes aluseks akrediteerimise 
ühiskriteeriumid;
2.3. tervishoiu kvaliteedi ja 
patsiendiohutusega seotud koostöö 
tihendamine, suurendades teabe 
kättesaadavust patsientide jaoks, heade 
tavade levikut ja suuniste väljatöötamist; 
toetav meede krooniliste haigustega 
inimeste eest hoolitsemise ja nende 
haiguste uurimise (sh Euroopa tasandi 
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suuniste väljatöötamise) valdkonnas;
2.4. selliste suuniste väljatöötamine, mis 
soodustaksid mikroobivastaste ainete 
mõistlikku kasutamist inimtervishoius ja 
vähendaksid tavasid, mille tagajärjel 
suureneb resistentsus nende ainete 
suhtes;
2.5. meetmed, mida on vaja ELi 
õigusaktides sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks seoses kudede, rakkude, 
vere, organite ja ravimitega ning 
patsientide õigustega piiriüleses 
tervishoius, või mis sellele kaasa aitavad;
2.6. sellise terviseteabe süsteemi 
väljakujunemise soodustamine, mis aitab 
kaasa tõenditepõhisele otsustamisele.
3) Hea tervise edendamine ja haiguste 
ennetamine:
3.1 heade tavade levitamine sellistes 
üliolulistes terviseküsimustes nagu 
suitsetamise ennetamine, alkoholi 
kuritarvitamine ja rasvumine;
3.2. krooniliste haiguste (sh vähi) 
ennetamise toetamine teadmiste ja heade 
tavade levitamise ning ühismeetmete 
väljatöötamise abil;
3.3. meetmed, mida on vaja ELi 
õigusaktides sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks tubakatoodete ja reklaami 
valdkonnas, või mis sellele kaasa aitavad;
3.4. sellise terviseteabe süsteemi 
väljakujunemise soodustamine, mis aitab 
kaasa tõenditepõhisele otsustamisele.
4) Kodanike kaitsmine piiriüleste 
terviseohtude eest:
4.1. tõsisteks piiriülesteks terviseohtudeks 
ettevalmistatuse ja neile reageerimise 
parandamine;
4.2. riskihindamisvõimekuse 
parandamine teadusliku oskusteabega 
seotud võimekuse täiendamise ja 
olemasolevatest hindamistest ülevaate 
koostamisega;
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4.3. liikmesriikides terviseohtude vastase 
võimekuse suurendamine, muu hulgas 
valmisoleku, vastumeetmete kavandamise 
ja kooskõlastamise arendamisega ning 
ühiste vaktsineerimismeetmete ning 
meditsiiniliste vastumeetmete ühishangete 
jaoks ettenähtud suuniste ja 
mehhanismide väljatöötamisega;
4.4. meetmed, mida on vaja ELi 
õigusaktides sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks nakkushaiguste ja muude 
terviseohtude valdkonnas, või mis sellele 
kaasa aitavad;
4.5. sellise terviseteabe süsteemi 
väljakujunemise soodustamine, mis aitab 
kaasa tõenditepõhisele otsustamisele. 
Nende meetmete võimaliku sisu 
üksikasjalikum kirjeldus on lisas I. 
Ajaomaste õigusaktide suunav loetelu on 
esitatud käesoleva määruse lisas I.

Ajaomaste õigusaktide suunav loetelu on 
esitatud käesoleva määruse lisas I.

Or. fr

Selgitus

Artiklis 4 on mõttetu korrata sobivaid meetmeid, mis on esitatud üksikasjalikumalt I lisas.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) meetmetele, millel on selge ELi 
lisaväärtus ja mida kaasrahastavad artikli 8 
lõikes 1 sätestatud tingimustele vastavad 
teised avaliku või erasektori asutused, 
sealhulgas tervishoiu valdkonnas 
tegutsevad rahvusvahelised 
organisatsioonid, ning kui asjakohane, 
neist viimastele ilma eelneva 
konkursikutseta, kui see on iga-aastases 
tööprogrammis nõuetekohaselt 
põhjendatud;

b) meetmetele, millel on selge ELi 
lisaväärtus ja mida kaasrahastavad artikli 8 
lõikes 1 sätestatud tingimustele vastavad 
teised avaliku või erasektori asutused, 
sealhulgas tervishoiu valdkonnas 
tegutsevad rahvusvahelised 
organisatsioonid, ning kui asjakohane, 
neist viimastele ilma eelneva 
konkursikutseta, kui see on iga-aastases 
tööprogrammis nõuetekohaselt 
põhjendatud, kooskõlas ELi 
finantseeskirjadega ja nende 
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rakenduseeskirjadega;

Or. fr

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) tervishoiu valdkonnas tegutsevate 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
kaasrahastatud meetmed ilma eelneva 
nõuetekohaselt põhjendatud 
konkursikutseta.

g) tervishoiu valdkonnas tegutsevate 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
kaasrahastatud meetmed ilma eelneva 
nõuetekohaselt põhjendatud 
konkursikutseta kooskõlas ELi 
finantseeskirjadega ja nende 
rakenduseeskirjadega.

Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 1 – punkt l.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3. Tervishoiutöötajad: tõhus tööjõu 
prognoosimine ja planeerimine 
tervishoiusektoris töötajate arvu, praktika 
ja oskuste ulatuse osas, tööjõu (liidusisese) 
liikuvuse ja tervishoiutöötajate väljarände 
seire, töötajate värbamise ja hoidmise 
tõhusate strateegiate kehtestamine ning 
suutlikkuse suurendamine.

1.3. Tervishoiutöötajad: tõhus tööjõu 
prognoosimine ja planeerimine 
tervishoiusektoris töötajate arvu, praktika
ning väljaõppe ja vajalike oskuste
vastavuse osas, tööjõu (liidusisese) 
liikuvuse ja tervishoiutöötajate väljarände 
seire, töötajate värbamise ja hoidmise 
tõhusate strateegiate kehtestamine ning 
suutlikkuse suurendamine, võttes eelkõige 
arvesse sõltuvuse ja rahvastiku 
vananemisega seotud probleeme ning 
hinnates regulaarselt uusi vajadusi.

Or. fr
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Selgitus

Erilist tähelepanu tuleks pöörata tervishoiutöötajate väljaõppele ning töötada välja tõhus 
strateegia, mille abil parandada nende oskusi ja vastata töötajate eri vajadustele ELis.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 1 – punkt l.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4. Paremad otsused tervishoiusüsteemi 
reformidega seoses: mehhanismi loomine 
liidu tasandil eksperditeadmiste 
koondamiseks, usaldusväärne ja tõenditel 
põhinev nõustamine rahvatervishoiusse ja 
tervishoiusüsteemidesse tõhusa ja mõjusa 
investeerimise kohta. Seitsmenda 
raamprogrammi raames rahastatavates 
teadusprojektides kogutud tulemuste 
kasutamise ja pikemas perspektiivis 
tulevases, 2014.–2020. aasta 
teadusuuringute ja uuendustegevuse 
programmis (Horisont 2020) läbiviidavate 
tegevuste soodustamine.

1.4. Paremad otsused tervishoiusüsteemi 
reformidega seoses: mehhanismi loomine 
liidu tasandil eksperditeadmiste 
koondamiseks, usaldusväärne ja tõenditel 
põhinev nõustamine rahvatervishoiusse ja 
tervishoiusüsteemidesse tõhusa ja mõjusa 
investeerimise kohta, edendades 
sealjuures sidusrühmade 
konkurentsivõimet. Seitsmenda 
raamprogrammi raames rahastatavates 
teadusprojektides kogutud tulemuste 
kasutamise ja pikemas perspektiivis 
tulevases, 2014.–2020. aasta 
teadusuuringute ja uuendustegevuse 
programmis (Horisont 2020) läbiviidavate 
tegevuste soodustamine.

Or. fr

Selgitus

Tervishoiusüsteemide uuendamisel tuleks arvestada sotsiaal- ja majandusvaldkonna 
sidusrühmade keskpikki ja pikaajalisi väljavaateid.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 1 – punkt l.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.5. Täisväärtusliku eluperioodi 
pikendamist käsitleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse toetamine selle 
kolmes teemavaldkonnas: teadlikkuse, 

1.5. Täisväärtusliku eluperioodi 
pikendamist käsitleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse toetamine selle 
kolmes teemavaldkonnas: teadlikkuse, 
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ennetamise ja varajase avastamisega seotud 
uuendustegevus; ravi ja hooldusega seotud 
uuendustegevus ning uuendustegevus 
aktiivsena vananemise ja iseseisva elu 
vallas.

ennetamise ja varajase avastamisega seotud 
uuendustegevus; ravi ja hooldusega seotud 
uuendustegevus, eelkõige 
neurodegeneratiivsete haiguste 
valdkonnas, ning uuendustegevus 
aktiivsena vananemise ja iseseisva elu 
vallas.

Or. fr

Selgitus

Selline partnerlus peaks kiirendama ka uuenduslike lahenduste leidmist 
neurodegeneratiivsete haiguste ravi valdkonnas.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 2 – punkt 2.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.4. Ohutus: ravimites mikroobivastaste 
toimeainete aruka kasutamise parandamine 
ning mikroobivastaste ravimite suhtes 
resistentsust suurendavate tavade 
vähendamine; resistentsete ja 
tervishoiuteenustega seotud nakkuste 
leviku vähendamine ning tõhusate 
antimikroobikumide kättesaadavuse 
tagamine.

2.4. Ohutus: ravimites mikroobivastaste 
toimeainete aruka kasutamise parandamine 
ning mikroobivastaste ravimite suhtes 
resistentsust suurendavate tavade 
vähendamine, eelkõige haiglates;
resistentsete ja tervishoiuteenustega seotud 
nakkuste leviku vähendamine ning 
tõhusate antimikroobikumide 
kättesaadavuse tagamine, kontrollides 
eelkõige täpselt nende annustamist, ravi 
kestust ja nende koostoimet teiste 
ravimitega.

Or. fr

Selgitus

Oluline on pöörata põhitähelepanu haiglatele, kus nakkuste levikut on võimalik vältida 
asjakohaste sanitaarmeetmete abil. Sellega saaks vähendada nii nakkuste arvu kui ka piirata 
antibiootikumide tarbimist ning antibiootikumide suhtes resistentsuse tekkimist. 
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 2 – punkt 2.6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.6. Sellise terviseteadmiste süsteemi 
soodustamine, mis toetab tõendipõhiste 
otsuste tegemist, sealhulgas terviseandmete 
kogumine ja analüüs ja programmi 
tulemuste ulatuslik levitamine.

2.6. Sellise terviseteadmiste süsteemi 
soodustamine, mis toetab tõendipõhiste 
otsuste tegemist, sealhulgas terviseandmete 
kogumine ja analüüs ja programmi
tulemuste ulatuslik levitamine, ja selliste 
jõupingutuste toetamine, mille eesmärk 
on uuendada andmeid pidevalt ning 
parandada nende võrreldavust 
liikmesriikide vahel.

Or. fr

Selgitus

Liidu liikmesriikide vahel võrreldavate andmete puudumine takistab olulisel määral 
sotsiaalselt ja majanduslikult tõhusa ja elujõulise poliitika jätkamist tervishoiu valdkonnas.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 2 – punkt 2.6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.6 a. Sellise Euroopa tööstuspoliitika 
väljatöötamine, mis soodustab 
tervishoiusektori konkurentsivõimet, et 
edendada innovatsiooni ja suurendada 
patsientide juurdepääsu turvalisematele ja 
tõhusamatele ravimitele. 

Or. fr

Selgitus

Euroopa Liit peaks looma koostöös kõigi sidusrühmadega tõelise tööstuspoliitika, et toetada 
ja edendada teadustegevust ja innovatsiooni tervishoiusektoris.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 3 – punkt 3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1. Kulutasuvad edendus- ja 
ennetusmeetmed: siia kuuluvad meetmed 
üleeuroopaliste võrgustike ja 
partnerlussuhete loomiseks, mis tegelevad 
paljude peamisi tervishoiuga seotud 
küsimusi nagu suitsetamise ennetamine, 
alkoholi kuritarvitamine ja rasvumine
käsitlevate teavitus-ja teadlikkuse 
suurendamise meetmete teguritega, 
keskendudes piiriülesele mõõtmele ja 
liikmesriikidele, kes ei ole üldse või on 
võtnud vähe meetmeid neis küsimustes.

3.1. Kulutasuvad edendus- ja 
ennetusmeetmed: siia kuuluvad meetmed 
üleeuroopaliste võrgustike ja 
partnerlussuhete loomiseks, mis tegelevad 
paljude peamisi tervishoiuga seotud 
küsimusi, nagu suitsetamise ennetamine, 
alkoholi kuritarvitamine ning ebatervislik 
toitumine ja istuv eluviis rasvumisega 
võitlemisega seoses, käsitlevate teavitus- ja 
teadlikkuse suurendamise meetmete 
teguritega, keskendudes piiriülesele 
mõõtmele ja liikmesriikidele, kes ei ole 
üldse või on võtnud vähe meetmeid neis 
küsimustes.

Or. fr

Selgitus

Tuleb arvestada kõiki riskifaktoreid, et hoida asjakohaselt ja tõhusalt ära kroonilisi haigusi.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 3 – punkt 3.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2. Kroonilised haigused: koostöö ja 
suhtevõrgustike loomise toetamine 
Euroopas, et ennetada kroonilisi haigusi, 
sealhulgas vähk, ja parandada nendele 
reageerimist, sel eemärgil vahetatakse 
teadmisi, häid tavasid ning töötatakse välja 
ühised ennetusmeetmed. Vähktõbi: juba 
ellu viidud järelmeetmed; võrreldavate 
andmetega Euroopa vähiteabesüsteemi 
loomine; vähiravi sõeluuringute 
toetamine, sealhulgas vabatahtlikud 
akrediteerimismehhanismid; väga 

3.2. Kroonilised haigused: koostöö ja 
suhtevõrgustike loomise toetamine 
Euroopas, et ennetada kroonilisi haigusi ja 
parandada nendele reageerimist, sel 
eemärgil vahetatakse teadmisi, häid tavasid 
ning töötatakse välja ühised 
ennetusmeetmed. Jätkatakse juba ellu 
viidud järelmeetmetega, luuakse
võrreldavate andmetega Euroopa
krooniliste haiguste teabesüsteem,
toetatakse krooniliste haiguste 
sõeluuringuid, sealhulgas vabatahtlikud 
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ebavõrdsetes valdkondades ennetamist ja 
ravi käsitlevate Euroopa suuniste
koostamise toetamine.

akrediteerimismehhanismid, toetatakse
väga ebavõrdsetes valdkondades 
ennetamist ja ravi käsitlevate Euroopa 
suuniste koostamist.

Or. fr

Selgitus

Euroopa tasandil tuleks teha ennetusalast koostööd kõigi krooniliste haiguste, mitte üksnes 
vähktõbi puhul.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 3 – punkt 3.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.4 Sellise terviseteadmiste süsteemi 
soodustamine, mis toetab tõendipõhiste 
otsuste tegemist, sealhulgas terviseandmete 
kogumine ja analüüs ja programmi 
tulemuste ulatuslik levitamine.

3.4. Sellise terviseteadmiste süsteemi 
soodustamine, mis toetab tõendipõhiste 
otsuste tegemist, sealhulgas terviseandmete 
kogumine ja analüüs ja programmi 
tulemuste ulatuslik levitamine, ja selliste 
jõupingutuste toetamine, mille eesmärk 
on uuendada andmeid pidevalt ning 
parandada nende võrreldavust 
liikmesriikide vahel.

Or. fr

Selgitus

Liidu liikmesriikide vahel võrreldavate andmete puudumine takistab olulisel määral 
sotsiaalselt ja majanduslikult tõhusa ja elujõulise poliitika jätkamist tervishoiu valdkonnas.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 4 – punkt 4.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.3. Liikmesriikide terviseohtudega 
toimetuleku suutlikkuse toetamine:
valmisoleku- ja reageerimise kavade 
väljatöötamine, rahvatervishoiu 

4.3. Liikmesriikide terviseohtudega 
toimetuleku suutlikkuse toetamine:
valmisoleku- ja reageerimise kavade 
väljatöötamine, rahvatervishoiu 
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reageerimise koordineerimine, ühised 
vaktsineerimismeetodid; suuniste 
koostamine hädaolukorra kaitseabinõude ja 
teabe kohta, juhised heade tavade kohta;
meditsiiniliste vastumeetmete 
ühishankimise uue mehhanismi loomine;
ühiste kommunikatsioonistrateegiate 
väljatöötamine.

reageerimise koordineerimine, ühised 
vaktsineerimismeetodid, sealhulgas parim 
vaktsineerimise tase, et võidelda tõhusalt 
nakkushaiguste taaspuhkemise vastu;
suuniste koostamine hädaolukorra 
kaitseabinõude ja teabe kohta, juhised 
heade tavade kohta; meditsiiniliste 
vastumeetmete ühishankimise uue 
mehhanismi loomine; ühiste 
kommunikatsioonistrateegiate 
väljatöötamine.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Liit peaks tegutsema aktiivsemalt vaktsineerimise küsimusega oma ühisstrateegiate 
kaudu ja kindlustama võimalikult kõrge vaktsineerituse taseme.
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SELETUSKIRI

Programmile „Tervis majanduskasvuks” aastateks 2014–2020 ette nähtud eelarveliste 
vahendite kogusumma on 446 miljonit eurot ehk rohkem kui 60 miljonit eurot aastas. 
Programmi eesmärk on keskenduda peamistele valdkondadele, millele Euroopa Liidu 
tegevusel võib tervishoiu valdkonnas olla tõeline lisandväärtus. Programm on osa Euroopa 
2020. aasta strateegiast ja selle eesmärk on edendada innovatsiooni tervishoius, kindlustada 
selle jätkusuutlikkus ja samas suurendada Euroopa kodanike heaolu. 

Selline rahastamine täiendab teatavaid tervishoiumeetmeid, mida rahastatakse 
struktuurifondidest ja teadus- ja innovatsiooni raamprogrammi kaudu aastateks 2014–2020. 
Võrreldes eelmise perioodiga (2007–2013) on programmi rahastamine 5,7% suurem. 

Programmi raames võidakse rahastada riiklikke ametiasutusi, avaliku või erasektori asutusi, 
rahvusvahelisi organisatsioone ja valitsusväliseid organisatsioone kaasrahastamise kaudu. On 
äärmiselt oluline, et menetlused ja eelarvevahenditele juurdepääs oleksid võimalikult lihtsad, 
et liikmesriigid ja tervishoiuvaldkonna asjatundjad saaksid neid paremini kasutada. 

Tervis ei ole ilmselgelt ainult majanduskasvu saavutamise vahend ja programmi pealkiri 
„Tervis majanduskasvuks” võib tekitada vääritimõistmist. Samas tuleb meenutada, et 
nimevalikuga soovitakse näidata Euroopa praeguse majanduskriisi ajal, et tervis ei tekita 
ainult puudujääki. Riikide rahanduse üldised piirangud sunnivad reformima 
tervishoiusüsteeme, et piirata kulusid ja samal ajal parandada sektori kulutõhusust ning 
suurendada innovatsiooni. Reformimine on eelkõige oluline selleks, et tervishoiusüsteemid 
vastaksid järjest suurenevale nõudlusele tervishoiuteenuste järele, mis on tingitud rahvastiku 
vananemisest, ja pakuksid jätkuvalt kvaliteetseid tervishoiuteenuseid tulevastele 
põlvkondadele. Seega oleks „Tervis ja majanduskasv” asjakohasem pealkiri, et vältida mis 
tahes vääritimõistmist.

Tervishoiusektori ainus väärtus ei seisne edusammudes ravi alal. Sektor peab ühtlasi 
soodustama majanduskasvu, looma töökohti kriisiajal ning olema Euroopa majanduse tõeline 
tugisammas. Deindustrialiseerimise kontekstis on tervishoiusektor haruldane näide 
kõrgtehnoloogilisest tööstusharust, mis hõlmab Euroopa territooriumi alates teadustegevusest 
kuni jaemüügini. Seetõttu tuleb seda tunnustada kõrgtehnoloogilise tööstusharuna. 
Meenutame näiteks, et vähivastase ravimi taga on samapalju tehnoloogiat kui lennuki Airbus 
puhul. Ravimi toimeaine leidmisest selle tööstusliku tootmiseni jõudmine on tehniliselt ja 
tehnoloogiliselt keeruline. 
Selleks et saavutada innovatsioon, tuleb suurendada praegusi jõupingutusi ja teha koostööd 
avaliku ja erasektori sidusrühmadega ning eri valdkondade teadlastega. 

Programmi eesmärke on püütud paremini määratleda, et vältida topeltrahastamist ja kasutada 
varasemast piiratumaid rahalisi vahendeid mõistlikumalt. Oluline on vältida eri meetmete 
loetelu esitamist, kuna sellega võidakse saadaolevad rahalised vahendid killustada. 
Programmi eesmärk ei ole esitada haiguste täielik nimekiri. Eelkõige tuleks keskenduda 
piiratud arvule peamistele eesmärkidele. 
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Eelarvevahendite jaotamine programmi nelja eesmärgi vahel (suurendada innovatsiooni, 
parandada juurdepääsu paremale ja ohutumale tervishoiule, edendada haiguste ennetamist ja 
kaitsta kodanikke piiriüleste terviseohtude eest) ei tohiks olla paindumatu. Eesmärkide 
liigitamine ja igale eesmärgile eelnevalt kindlaks määratud eelarvepaketi määramine võib 
piirata teatavate projektide ulatust.  

Võib samuti osutuda vajalikuks kohandada käesoleva seadusandliku menetlusega seotud
summasid vastavalt sellele, kui suur rahastamispakett mitmeaastast finantsraamistikku 
käsitlevate läbirääkimiste käigus programmile „Tervis ja majanduskasv” ette nähakse.

Programmi eri eesmärke tuleb hinnata liikmesriikide tervishoiusüsteemide saavutatud
tulemuste põhjal, võttes aluseks asjakohased näitajad (maksumus protsendimäärana RKTst, 
kodanike oodatav eluiga, tervelt elatud aastad jne).

Ennetamise eesmärgi saavutamiseks tuleb kõigepealt paremini tuvastada riskifaktorid, et 
tõhustada strateegiaid. Krooniliste haiguste asjakohaseks ja tõhusaks ennetamiseks tuleb 
arvesse võtta peamisi riskifaktoreid, mille hulka kuuluvad ebatervislik toitumine ja istuv 
eluviis. Näiteks laste seas levinud ülekaal ja rasvumine mõjutab kahtlemata südamehaiguste 
sagedust täiskasvanueas. 

Keskenduda ei tuleks mis tahes konkreetsele haigusele, vaid rohkem tuleks arvesse võtta 
rahvastiku vananemise tagajärgi. Eluea pikenemine suurendab olulisel määral rahvastikus 
eakate osakaalu, mis 2030. aastaks peaks jõudma 40%-ni.

Sellise protsessiga kaasnevad teatavad ülesanded ja probleemid nii majandusele kui ka 
ühiskonnale. Iga üksikisikut tuleb aidata püsida võimalikult kaua terve ning füüsiliselt ja 
sotsiaalselt aktiivne, sest sellega võime suurendada tema positiivset mõju tootlikkusele ja 
konkurentsivõimele.

Eakate tervise parandamine mitte ainult ei säästa neid eaga kaasnevatest kannatustest, vaid 
vähendab ka ühiskonna kanda olevaid sotsiaal- ja tervishoiukulusid.

Eelnevat silmas pidades on soovitav, et programmis keskendutaks enam 
neurodegeneratiivsetele haigustele, nagu Alzheimeri tõbi ja muud dementsuse vormid. 
Nendele kroonilistele haigustele on iseloomulik, et nendesse haigestuvad peamiselt eakad 
ning haige muutub täielikult teistest sõltuvaks ning pideva abi vajajaks. Selliseid haigusi põeb 
suur hulk inimesi (Euroopas on rohkem kui 7 miljonit inimest, kellel esineb mõni dementsuse 
vorm). Sellel on tervishoiualaselt, majanduslikult ja sotsiaalselt rasked tagajärjed.

Seega tuleb rahvastiku vananemine ja vanusega seotud haigused paremini programmi 
hõlmata. Tegu on mitmetahulise probleemiga, mis on seotud nii esimese eesmärgi (panustada 
uuenduslikesse ja jätkusuutlikesse tervishoiusüsteemidesse), teise eesmärgi (parandada ELi 
kodanike juurdepääsu paremale ja ohutumale tervishoiule) ning kolmanda eesmärgiga 
(ennetada haigusi ja edendada head tervist). 

Samuti tuleb ennetada rahvastiku vananemise tagajärgi ja tagada vajalikud vahendid 
väljaõppele ja töökohtadega seotud pädevuste parandamisele kõnealuses sektoris. Euroopa 
Liit peab tingimata edendama uute töökohtade loomist, et vastata paremini uutele 
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sotsiaalsetele vajadustele, nagu koduhooldus või hooldus eriasutustes, mis on ette nähtud 
sõltuvate isikute hooldamiseks, sõltumata sellest, kas isik on eaks või mitte, ning viima 
regulaarselt läbi hindamised, et võtta paremini arvesse haigete ja nende abistajate tegelikke 
vajadusi. 

Programmi neljas ja viimane eesmärk on seotud kodanike kaitsmisega piiriüleste 
terviseohtude eest. Selliste ohtude vastu võitlemisel on tõhusaim vahend tõsiste terviseohtude 
korral kodanike vaktsineerimine. 

Kuigi vaktsineerimine on võimaldanud parandada oluliselt Euroopa rahvastiku tervishoiu 
olukorda, seisavad selle edasimineku ees ka teatavad ohud: rahvastiku suurem liikuvus, 
vaktsineerimata inimeste rühmad, kuna nende juurdepääs tervishoiuteenustele on piiratud, ja 
rahvastiku järjest väiksem vastuvõtlikkus vaktsiinide suhtes. Praegu peab Euroopa Liit 
võitlema hiljutiste ja jätkuvate leetrijuhtumite puhanguga ja ka suurenenud 
tuberkuloosijuhtumite levikuga. 

Euroopa Liit peaks tegutsema aktiivsemalt vaktsineerimise küsimusega oma ühisstrateegiate 
kaudu ja kindlustama optimaalse vaktsineerituse taseme. Jätkuvate jõupingutustega koostöö ja 
innovatsiooni valdkonnas, meetmete ühise kavandamise ja tõhusate ennetusmeetmete 
elluviimisega on võimalik vähendada nendest haigustest tingitud suremust.


