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***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Kansanterveys kasvun 
tukena -ohjelman eli EU:n kolmannen terveysalan monivuotisen toimintaohjelman 
perustamisesta kaudeksi 2014–2020
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0709),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 168 artiklan 5 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0399/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. helmikuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. painottaa, että tähän lainsäädäntömenettelyyn liittyviä määriä saatetaan joutua 
muuttamaan sen mukaan, kuinka paljon Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmalle 
myönnetään rahoitusta meneillään olevissa neuvotteluissa monivuotisesta 
rahoituskehyksestä;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 …
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

Kansanterveys kasvun tukena -ohjelman 
eli EU:n kolmannen terveysalan 
monivuotisen toimintaohjelman 
perustamisesta kaudeksi 2014–2020

Kansanterveys ja kasvu -ohjelman eli 
EU:n kolmannen terveysalan monivuotisen 
toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 
2014–2020
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. fr

Perustelu

Kansanterveyttä ei pidä nähdä vain kasvun välineenä. Ohjelman nimi "Kansanterveys kasvun 
tukena" on korvattava nimellä, jossa nämä kaksi käsitettä erotetaan toisistaan.
"Kansanterveys ja kasvu" olisi asianmukaisempi nimi.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta perussopimuksen 168 artiklassa 
vahvistetut vaatimukset voidaan täyttää, 
tarvitaan jatkuvaa toimintaa. Hyvän 
terveyden edistäminen EU:n tasolla on 
kiinteä osa Eurooppa 2020 – Älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun strategiaa. 
Kun ihmiset pysyvät pitempään terveinä ja 
aktiivisina, saadaan aikaan positiivisia 
yleisiä vaikutuksia terveyteen sekä 
tuottavuuteen ja kilpailukykyyn ja samalla 
kevennetään kansallisiin talousarvioihin 
kohdistuvia paineita. Terveysalan 
innovaatiot auttavat vastaamaan 
väestönmuutoksen alan kestävyydelle 
asettamiin haasteisiin, ja terveyteen 

(2) Jotta Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 168 artiklassa 
vahvistetut vaatimukset voidaan täyttää, 
tarvitaan jatkuvaa toimintaa. Hyvän 
terveyden edistäminen EU:n tasolla on 
kiinteä osa Eurooppa 2020 – Älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun strategiaa. 
Kun ihmiset pysyvät pitempään terveinä ja 
aktiivisina, saadaan aikaan positiivisia 
yleisiä vaikutuksia terveyteen sekä 
tuottavuuteen ja kilpailukykyyn ja samalla 
kevennetään kansallisiin talousarvioihin 
kohdistuvia paineita. Terveysalan 
innovaatioiden tukeminen ja 
arvostaminen auttaa vastaamaan 
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liittyvän eriarvoisuuden vähentäminen on 
tärkeää, jotta voidaan saada aikaan 
”osallistavaa kasvua”. Sen vuoksi on 
asianmukaista perustaa Kansanterveys 
kasvun tukena -ohjelma, joka on EU:n 
kolmas terveysalan toimintaohjelma 
(2014–2020), jäljempänä ’ohjelma’.

väestönmuutoksen alan kestävyydelle 
asettamiin haasteisiin, ja terveyteen 
liittyvän eriarvoisuuden vähentäminen on 
tärkeää, jotta voidaan saada aikaan 
"osallistavaa kasvua". Sen vuoksi on 
asianmukaista perustaa Kansanterveys 
kasvun tukena -ohjelma, joka on EU:n 
kolmas terveysalan toimintaohjelma 
(2014–2020), jäljempänä 'ohjelma'.

Or. fr

Perustelu

Innovointiin on kannustettava tarkoituksenmukaisin toimenpitein.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tuotteisiin ja palveluihin sekä hoidon 
järjestämiseen ja tarjoamiseen liittyvällä 
innovoinnilla on potentiaalia parantaa 
potilaille tarjottavan hoidon laatua ja 
vastata täyttämättömiin tarpeisiin ja 
samalla parantaa hoidon 
kustannustehokkuutta ja kestävyyttä. Sen 
vuoksi ohjelmalla pitäisi helpottaa 
terveydenhuoltoon liittyvien 
innovaatioiden ottamista käyttöön.

(7) Tuotteisiin ja palveluihin sekä hoidon 
järjestämiseen ja tarjoamiseen liittyvällä 
innovoinnilla on potentiaalia parantaa 
potilaille tarjottavan hoidon laatua ja 
vastata täyttämättömiin tarpeisiin ja 
samalla parantaa hoidon 
kustannustehokkuutta ja kestävyyttä. Sen 
vuoksi ohjelmalla pitäisi helpottaa 
terveydenhuoltoon liittyvien 
innovaatioiden ottamista käyttöön ja 
edistää sellaisen teollisuuspolitiikan 
toteuttamista, joka edesauttaa terveysalan 
yritystoiminnan kehittämistä unionissa.

Or. fr

Perustelu

Unionin olisi yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa harjoitettava todellista 
teollisuuspolitiikkaa, jolla tuetaan ja kehitetään terveysalan tutkimusta ja innovointia.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Ikääntyvässä yhteiskunnassa voidaan 
hyvin suunnatuilla terveyden edistämiseen 
ja sairauksien ehkäisemiseen tehtävillä 
investoinneilla lisätä terveiden elinvuosien 
määrää ja siten antaa ikääntyneille 
mahdollisuus jatkaa työntekoa ikävuosien 
karttuessa. Yli 80 prosenttia 
ennenaikaisesta kuolleisuudesta EU:ssa 
johtuu kroonisista sairauksista. Ohjelmalla 
edistetään sairauksien ehkäisemistä ja 
hyvää terveyttä kartoittamalla ja 
levittämällä keskeisiin riskitekijöihin eli 
tupakointiin, alkoholin väärinkäyttöön,
lihavuuteen sekä HIV/AIDSiin liittyviä 
kustannustehokkaita ennaltaehkäisytoimia 
koskevia parhaita toimintamalleja ja 
edistämällä niiden käyttöönottoa ottaen 
huomioon myös sosiaaliset ja ympäristöön 
liittyvät taustatekijät.

(10) Ikääntyvässä yhteiskunnassa voidaan 
hyvin suunnatuilla terveyden edistämiseen 
ja sairauksien ehkäisemiseen tehtävillä
investoinneilla lisätä terveiden elinvuosien 
määrää ja siten antaa ikääntyneille 
mahdollisuus jatkaa työntekoa ikävuosien 
karttuessa. Yli 80 prosenttia 
ennenaikaisesta kuolleisuudesta EU:ssa 
johtuu kroonisista sairauksista. Ohjelmalla 
edistetään sairauksien ja etenkin 
kognitiivisen ja fyysisen toimintakyvyn 
heikkenemiseen tai menettämiseen 
johtavien sairauksien ehkäisemistä ja 
hyvää terveyttä kartoittamalla ja 
levittämällä keskeisiin riskitekijöihin eli 
tupakointiin, alkoholin väärinkäyttöön, 
liikunnan puutteeseen, epäterveellisiin 
ruokailutottumuksiin ja lihavuuteen 
liittyviä kustannustehokkaita 
ennaltaehkäisytoimia koskevia parhaita 
toimintamalleja ja edistämällä niiden 
käyttöönottoa ottaen huomioon myös 
sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät 
taustatekijät.

Or. fr

Perustelu

Kaikki riskitekijät on otettava huomioon, jotta kroonisia sairauksia voidaan ehkäistä 
asianmukaisesti ja tehokkaasti.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Ohjelma olisi pantava täytäntöön (23) Ohjelma olisi pantava täytäntöön 
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avoimuusperiaatetta täysimääräisesti 
noudattaen ja siten, että sen eri tavoitteet 
ovat asianmukaisessa tasapainossa.
Ohjelmasta rahoitettavaksi olisi valittava 
asianmukaiset toimet, jotka liittyvät 
ohjelman erityistavoitteisiin ja joista on 
saatavissa selkeää EU:n tason lisäarvoa.
Vuotuisissa työohjelmissa olisi 
vahvistettava erityisesti mahdollisiin 
edunsaajiin varainhoitoasetuksen 
mukaisesti sovellettavat olennaiset 
valintaperusteet, jotta voidaan varmistaa, 
että edunsaajilla on taloudelliset ja 
toiminnalliset edellytykset toteuttaa 
ohjelmasta rahoitettavia toimia, ja 
tapauksen mukaan näyttö, jota edellytetään 
niiden riippumattomuuden osoittamiseksi.

avoimuusperiaatetta täysimääräisesti 
noudattaen. Määrärahat olisi jaettava 
ohjelman tavoitteiden kesken sen 
mukaan, miten paljon kustakin 
tavoitteesta oletetaan olevan hyötyä 
unionin kansalaisten terveyden 
parantamisessa. Tavoitteita ei siis ole 
syytä laittaa tärkeysjärjestykseen.
Ohjelmasta rahoitettavaksi olisi valittava 
asianmukaiset toimet, jotka liittyvät 
ohjelman erityistavoitteisiin ja joista on 
saatavissa selkeää EU:n tason lisäarvoa. 
Vuotuisissa työohjelmissa olisi 
vahvistettava erityisesti mahdollisiin 
edunsaajiin varainhoitoasetuksen 
mukaisesti sovellettavat olennaiset 
valintaperusteet, jotta voidaan varmistaa, 
että edunsaajilla on taloudelliset ja 
toiminnalliset edellytykset toteuttaa 
ohjelmasta rahoitettavia toimia, ja 
tapauksen mukaan näyttö, jota edellytetään 
niiden riippumattomuuden osoittamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Tavoitteiden luokittelu ja tavoitekohtaisten määrärahojen ennalta määrittäminen saattaisi 
rajoittaa joidenkin hankkeiden laajuutta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kansanterveys kasvun tukena -ohjelman 
yleistavoitteena on, että yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa edistetään 
terveydenhuoltoon liittyvää innovointia ja
kohennetaan terveydenhuoltojärjestelmien 
kestävyyttä, jotta voidaan parantaa EU:n 
kansalaisten terveydentilaa ja suojella heitä 
rajatylittäviltä terveysuhkilta.

Kansanterveys kasvun tukena -ohjelman 
yleistavoitteena on, että yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa edistetään 
terveydenhuoltoon liittyvää innovointia,
kohennetaan terveydenhuoltojärjestelmien 
kestävyyttä sekä vastataan väestön 
ikääntymisestä ja kroonisten sairauksien 
lisääntymistä johtuviin terveydenhuoltoon 
liittyviin, sosiaalisiin ja taloudellisiin 
haasteisiin, jotta voidaan parantaa EU:n 
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kansalaisten terveydentilaa ja suojella heitä 
rajatylittäviltä terveysuhkilta.

Or. fr

Perustelu

Väestörakenteen muuttuminen asettaa tiettyjä haasteita sekä taloudelle että yhteiskunnalle.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän tavoitteen toteutumista mitataan 
erityisesti kehitettyjä välineitä ja 
mekanismeja ja neuvoja hyödyntävien
jäsenvaltioiden määrän kasvulla.

Tämän tavoitteen toteutumista mitataan 
erityisesti jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmien 
saavuttamilla tuloksilla. 

Or. fr

Perustelu

Ohjelman tavoitteita on arvioitava tarkoituksenmukaisilla osoittimilla, esimerkiksi 
seuraamalla eliniänodotteen kehitystä jäsenvaltioissa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) Kartoitetaan ja levitetään 
kustannustehokkaisiin 
ennaltaehkäisytoimiin liittyviä parhaita 
toimintamalleja ja edistetään niiden 
käyttöönottoa puuttumalla keskeisiin 
riskitekijöihin eli tupakointiin, alkoholin 
väärinkäyttöön ja lihavuuteen sekä 
HIV/AIDSiin rajatylittävää elementtiä 
painottaen, jotta voidaan ehkäistä 
sairauksia ja edistää hyvää terveyttä.

3) Kartoitetaan ja levitetään 
kustannustehokkaisiin 
ennaltaehkäisytoimiin liittyviä parhaita 
toimintamalleja ja edistetään niiden 
käyttöönottoa puuttumalla keskeisiin 
riskitekijöihin eli tupakointiin, alkoholin 
väärinkäyttöön, epäterveellisiin 
ruokailutottumuksiin, liikunnan 
puutteeseen ja lihavuuteen, rajatylittävää 
elementtiä painottaen, jotta voidaan 
ehkäistä sairauksia ja edistää hyvää 
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terveyttä.

Or. fr

Perustelu

Kaikki riskitekijät on otettava huomioon, jotta kroonisia sairauksia voidaan ehkäistä 
asianmukaisesti ja tehokkaasti.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän tavoitteen toteutumista mitataan 
etenkin niiden jäsenvaltioiden määrän 
kasvulla, jotka edistävät hyvää terveyttä ja 
torjuvat tauteja käyttäen validoituja 
parhaita toimintamalleja. 

Tämän tavoitteen toteutumista mitataan 
etenkin jäsenvaltioiden sellaisen 
toiminnan ja lainsäädäntötoimien määrän 
kasvulla, jotka edistävät hyvää terveyttä ja 
torjuvat kroonisia tauteja.

Or. fr

Perustelu

Ohjelman tavoitteita on arvioitava tarkoituksenmukaisilla osoittimilla eri jäsenvaltioissa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden toteuttamiseen on käytettävä 
jäljempänä lueteltuja toimia tämän 
asetuksen 11 artiklassa tarkoitetussa 
työohjelmassa asetettujen prioriteettien 
mukaisesti.

Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden toteuttamiseen on käytettävä 
liitteessä I lueteltuja toimia tämän 
asetuksen 11 artiklassa tarkoitetussa 
työohjelmassa asetettujen prioriteettien 
mukaisesti.

1) Edistetään innovatiivisia ja kestäviä 
terveydenhuoltojärjestelmiä
1.1. Kehitetään terveysteknologian 
arviointiin liittyvää EU:n tason 
yhteistyötä potilaiden oikeuksien 
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soveltamisesta rajatylittävässä 
terveydenhuollossa annetun direktiivin 
2011/24/EU mukaisesti. 
1.2. Edistetään terveysalan innovaatioiden 
ja sähköisten terveydenhuoltopalvelujen 
käyttöönottoa parantamalla sähköisen 
terveydenhuollon sovellusten 
yhteentoimivuutta.
1.3. Tuetaan EU:n terveydenhuoltoalan 
työvoiman kestäväpohjaisuutta 
edistämällä tehokasta ennakointia ja 
suunnittelua ja tehokkaita strategioita 
rekrytointia ja työssä pitämistä varten.
1.4. Tarjotaan asiantuntemusta, joka 
auttaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
terveydenhuoltojärjestelmien uudistuksia.
1.5. Tuetaan aktiivisena ja terveenä 
ikääntymistä käsittelevää eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta, joka on 
Eurooppa 2020 strategian 
lippulaivahankkeeseen Innovaatiounioni 
kuuluva kokeiluhanke.
1.6. Toteutetaan toimet, joita edellytetään 
lääkinnällisiin laitteisiin liittyvässä EU-
lainsäädännössä tai jotka tukevat sen 
tavoitteita tai jotka liittyvät rajatylittävää 
terveydenhuoltoa koskevassa 
lainsäädännössä annettuihin sähköistä 
terveydenhuoltoa ja terveysteknologiaa 
koskeviin säännöksiin.
1.7. Edistetään terveystietojärjestelmää, 
myös tiedekomiteoita, näyttöön 
perustuvaa päätöksentekoa varten.
2) Lisätään EU:n kansalaisten 
mahdollisuuksia saada parempaa ja 
turvallisempaa terveydenhuoltoa 
2.1. Perustetaan eurooppalaisia 
osaamisverkostoja koskeva 
akkreditointijärjestely ja tuetaan niitä. 
2.2. Tuetaan harvinaisiin sairauksiin 
liittyviä toimia, esimerkiksi 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 
perustamista (2.1 kohdan mukaisesti) ja 
tieto- ja rekisterijärjestelyjä yhteisten 
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akkreditointiperusteiden pohjalta.
2.3. Tehostetaan potilasturvallisuuteen ja 
terveydenhuollon laatuun liittyvää 
yhteistyötä parantamalla tietojen 
saatavuutta potilaiden kannalta, 
vaihtamalla parhaita toimintamalleja ja 
laatimalla ohjeita; tuetaan kroonisten 
sairauksien hoitoon ja tutkimukseen 
liittyviä toimia, myös eurooppalaisten 
ohjeiden laatimista.
2.4. Laaditaan ohjeet, joilla parannetaan 
mikrobilääkkeiden maltillista käyttöä 
ihmislääketieteessä, ja vähennetään 
mikrobilääkeresistenssiä lisäävien 
menettelyjen käyttöä.
2.5. Toteutetaan EU-lainsäädännön 
edellyttämät tai sen tavoitteita tukevat 
toimet, jotka liittyvät kudoksiin ja 
soluihin, vereen, elimiin, potilaiden 
oikeuksiin rajatylittävässä 
terveydenhuollossa ja lääkkeisiin.
2.6. Edistetään terveystietojärjestelmää 
näyttöön perustuvaa päätöksentekoa 
varten.
3) Edistetään hyvää terveyttä ja 
ehkäistään sairauksia
3.1. Vaihdetaan parhaita toimintamalleja, 
jotka liittyvät keskeisiin 
terveyskysymyksiin, kuten tupakoinnin 
ehkäisemiseen, alkoholin väärinkäyttöön 
ja lihavuuteen.
3.2. Tuetaan kroonisten sairauksien, myös 
syövän, ehkäisemistä vaihtamalla 
osaamista ja parhaita toimintamalleja ja 
kehittämällä yhteistoimia.
3.3. Toteutetaan EU-lainsäädännön 
edellyttämät tai sen tavoitteita tukevat 
toimet, jotka liittyvät tupakkatuotteisiin ja 
niiden mainontaan.
3.4. Edistetään terveystietojärjestelmää 
näyttöön perustuvaa päätöksentekoa 
varten.
4) Suojellaan kansalaisia rajatylittäviltä 
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terveysuhkilta
4.1. Vahvistetaan valmistautumista ja 
reagoimista vakaviin rajatylittäviin 
terveysuhkiin.
4.2. Parannetaan 
riskinarviointivalmiuksia lisäämällä 
kapasiteettia tieteellistä asiantuntemusta 
varten ja kartoitetaan jo tehdyt arvioinnit.
4.3. Tuetaan terveysuhkiin liittyvien 
valmiuksien lisäämistä jäsenvaltioissa 
muiden muassa kehittämällä 
valmistautumisen ja reagoinnin 
suunnittelua ja koordinointia, yhteisiä 
rokotukseen liittyviä lähestymistapoja 
sekä ohjeita ja menettelyjä 
lääketieteellisiin vastatoimiin liittyviä 
yhteisiä hankintoja varten.
4.4. Toteutetaan EU-lainsäädännön 
edellyttämät tai sen tavoitteita tukevat 
toimet, jotka liittyvät tartuntatauteihin ja 
muihin terveysuhkiin.
4.5. Edistetään terveystietojärjestelmää 
näyttöön perustuvaa päätöksentekoa 
varten. 
Toimien mahdollisesta sisällöstä esitetään 
tarkempi kuvaus liitteessä I. Tämän 
asetuksen liitteessä II on suuntaa-antava 
luettelo asiaan liittyvistä säädöksistä.

Tämän asetuksen liitteessä II on suuntaa-
antava luettelo asiaan liittyvistä 
säädöksistä.

Or. fr

Perustelu

4 artiklassa on turha luetella hyväksyttäviä toimia, jotka on esitetty tarkemmin liitteessä I.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jäljempänä 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen muiden julkisten tai 
yksityisten elinten, myös terveysalalla 

b) jäljempänä 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen muiden julkisten tai 
yksityisten elinten, myös terveysalalla 



PR\899810FI.doc 15/24 PE486.116v02-00

FI

toimivien kansainvälisten järjestöjen 
toteuttamat toimet, joista saadaan selkeää 
EU:n tason lisäarvoa; kansainvälisten 
järjestöjen kohdalla tapauksen mukaan 
myös ilman aiempaa ehdotuspyyntöä 
perusteltuina asianmukaisesti vuotuisissa 
työohjelmissa

toimivien kansainvälisten järjestöjen 
toteuttamat toimet, joista saadaan selkeää 
EU:n tason lisäarvoa; kansainvälisten 
järjestöjen kohdalla tapauksen mukaan 
myös ilman aiempaa ehdotuspyyntöä 
perusteltuina asianmukaisesti vuotuisissa 
työohjelmissa varainhoitoasetuksen ja sen 
soveltamissääntöjen mukaisesti

Or. fr

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) terveysalalla toimivien kansainvälisten 
järjestöjen yhteisrahoittamat toimet, 
perustelluissa tapauksissa ilman edeltävää 
ehdotuspyyntöä.

g) terveysalalla toimivien kansainvälisten 
järjestöjen yhteisrahoittamat toimet, 
perustelluissa tapauksissa ilman edeltävää 
ehdotuspyyntöä varainhoitoasetuksen ja 
sen soveltamissääntöjen mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.3. Terveysalan työntekijät: Kehitetään 
tehokasta terveysalan työvoimaa koskevaa 
ennakointia ja suunnittelua, jossa 
tarkastellaan työntekijämääriä, toiminta-
aloja ja taitoja, seurataan terveysalan 
ammattilaisten (unionin sisäistä) 
liikkuvuutta ja muuttamista, kehitetään 
tehokkaita strategioita rekrytointia ja 
työssä pitämistä varten ja kehitetään 
valmiuksia.

1.3. Terveysalan työntekijät: Kehitetään 
tehokasta terveysalan työvoimaa koskevaa 
ennakointia ja suunnittelua, jossa 
tarkastellaan työntekijämääriä, toiminta-
aloja ja koulutuksen sovittamista 
tarvittavia taitoja vastaavaksi, seurataan 
terveysalan ammattilaisten (unionin 
sisäistä) liikkuvuutta ja muuttamista, 
kehitetään tehokkaita strategioita 
rekrytointia ja työssä pitämistä varten ja 
kehitetään valmiuksia, missä on otettava 
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erityisesti huomioon avuntarpeen 
lisääntymisestä ja väestön ikääntymisestä 
johtuvat ongelmat ja arvioitava 
säännöllisesti näitä uusia tarpeita.

Or. fr

Perustelu

Terveysalan työntekijöiden koulutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja on kehitettävä 
tehokas strategia, jonka avulla voidaan optimoida osaaminen ja huolehtia alan 
ammattilaisten erilaisista tarpeista.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1.4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.4. Terveydenhuoltojärjestelmien 
uudistuksiin liittyvä päätöksenteko: 
Perustetaan mekanismi asiantuntemuksen 
kokoamiseksi unionin tasolla, jotta voidaan 
tarjota luotettavaa ja näyttöön perustuvaa 
opastusta siihen, miten kansanterveyteen ja 
terveydenhuoltojärjestelmiin investoidaan 
tehokkaasti ja vaikuttavasti. Helpotetaan 
niiden tulosten hyödyntämistä, joita 
saadaan tutkimusprojekteista, joita tuetaan 
seitsemännestä puiteohjelmasta ja 
pitemmän päälle toimista, joita toteutetaan 
tulevassa tutkimuksen ja innovoinnin 
ohjelmassa 2014–2020 (Horizon 2020).

1.4. Terveydenhuoltojärjestelmien 
uudistuksiin liittyvä päätöksenteko: 
Perustetaan mekanismi asiantuntemuksen 
kokoamiseksi unionin tasolla, jotta voidaan 
tarjota luotettavaa ja näyttöön perustuvaa 
opastusta siihen, miten kansanterveyteen ja 
terveydenhuoltojärjestelmiin investoidaan 
tehokkaasti ja vaikuttavasti ja toimijoiden 
kilpailukykyä lisäävällä tavalla. 
Helpotetaan niiden tulosten hyödyntämistä, 
joita saadaan tutkimusprojekteista, joita 
tuetaan seitsemännestä puiteohjelmasta ja 
pitemmän päälle toimista, joita toteutetaan 
tulevassa tutkimuksen ja innovoinnin 
ohjelmassa 2014–2020 (Horizon 2020).

Or. fr

Perustelu

Terveydenhuoltojärjestelmien uudistuksissa on otettava huomioon sosiaalialan ja talouden 
toimijoiden keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymät.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1.5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.5. Tuetaan aktiivisena ja terveenä 
ikääntymistä käsittelevää eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta sen kolmella 
teema-alueella: tietoisuuteen, ehkäisyyn ja 
varhaiseen diagnosointiin liittyvä 
innovointi, hoitoon ja hoivaan liittyvä 
innovointi sekä aktiivisena ikääntymiseen 
ja itsenäiseen elämiseen liittyvä innovointi.

1.5. Tuetaan aktiivisena ja terveenä 
ikääntymistä käsittelevää eurooppalaista 
innovaatiokumppanuutta sen kolmella 
teema-alueella: tietoisuuteen, ehkäisyyn ja 
varhaiseen diagnosointiin liittyvä 
innovointi, eri sairauksien ja etenkin 
hermoston rappeutumissairauksien
hoitoon ja hoivaan liittyvä innovointi sekä 
aktiivisena ikääntymiseen ja itsenäiseen 
elämiseen liittyvä innovointi.

Or. fr

Perustelu

Tämän kumppanuuden on myös tuotettava nopeasti hermoston rappeutumissairauksien 
hoitoon ja hoivaan liittyviä innovoivia ratkaisuja.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – 2.4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.4. Turvallisuus: Parannetaan 
mikrobilääkkeiden maltillista käyttöä ja 
vähennetään menettelyjä, jotka lisäävät 
mikrobilääkeresistenssiä. Vähennetään 
resistenttien infektioiden ja 
terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden 
aiheuttamaa rasitusta ja huolehditaan 
tehokkaiden mikrobilääkkeiden 
saatavuudesta.

2.4. Turvallisuus: Parannetaan 
mikrobilääkkeiden maltillista käyttöä ja 
vähennetään menettelyjä, jotka lisäävät 
mikrobilääkeresistenssiä, etenkin 
sairaaloissa. Vähennetään resistenttien 
infektioiden ja nosokomiaalisten
infektioiden aiheuttamaa rasitusta ja 
huolehditaan tehokkaiden 
mikrobilääkkeiden saatavuudesta erityisesti 
seuraamalla tarkkaan kyseisten 
lääkkeiden annostusta, käyttöä 
yhdistelmähoidossa ja hoidon kestoa.

Or. fr
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Perustelu

Sairaalahoitoon on kiinnitettävä erityishuomiota, sillä infektioiden leviäminen voitaisiin 
välttää kohdennetuilla hygieniatoimenpiteillä. Tällä voitaisiin yhtäältä vähentää infektioiden 
määrää ja toisaalta rajoittaa antibioottien käyttöä ja antibioottiresistenssin kehittymistä. 

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – 2.6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.6. Edistetään terveystietojärjestelmää, 
jolla tuetaan näyttöön perustuvaa 
päätöksentekoa muun muassa keräämällä 
ja analysoimalla terveyttä koskevia tietoja 
ja levittämällä ohjelman tuloksia laajalti.

2.6 Edistetään terveystietojärjestelmää, 
jolla tuetaan näyttöön perustuvaa 
päätöksentekoa muun muassa keräämällä 
ja analysoimalla terveyttä koskevia tietoja 
ja levittämällä ohjelman tuloksia laajalti, ja 
tuetaan tietojen säännöllistä 
ajantasaistamista ja eri jäsenvaltioiden 
tietojen vertailukelpoisuuden 
parantamista.

Or. fr

Perustelu

Eri jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuuden puute on merkittävä este sosiaalisesti ja 
taloudellisesti tehokkaiden ja elinkelpoisten terveysalan toimintalinjojen soveltamisen 
jatkamiselle.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – 2.6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.6 a. Tuetaan terveysalan yritysten 
kilpailukykyä lisäävän EU:n 
teollisuuspolitiikan kehittämistä, jotta 
voidaan lisätä innovointia ja parantaa 
potilaiden mahdollisuuksia saada 
turvallisempia ja tehokkaampia lääkkeitä.

Or. fr
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Perustelu

Unionin olisi yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa harjoitettava todellista 
teollisuuspolitiikkaa, jolla tuetaan ja kehitetään terveysalan tutkimusta ja innovointia.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 kohta – 3.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.1. Kustannustehokkaat edistämis- ja 
ennaltaehkäisytoimenpiteet: Tähän kuuluu 
toimenpiteitä, joilla edistetään Euroopan 
laajuisia verkostoja ja kumppanuuksia, 
joissa monet erilaiset toimijat toteuttavat 
viestintä- ja valistustoimia, jotka liittyvät 
sellaisiin keskeisiin terveyskysymyksiin 
kuin tupakoinnin ehkäiseminen, alkoholin 
väärinkäyttö ja lihavuus. Toimissa 
keskitytään rajatylittävään ulottuvuuteen ja 
jäsenvaltioihin, jotka eivät juuri tai 
lainkaan toteuta näihin seikkoihin liittyviä 
toimia.

3.1. Kustannustehokkaat edistämis- ja 
ennaltaehkäisytoimenpiteet: Tähän kuuluu 
toimenpiteitä, joilla edistetään Euroopan 
laajuisia verkostoja ja kumppanuuksia, 
joissa monet erilaiset toimijat toteuttavat 
viestintä- ja valistustoimia, jotka liittyvät 
sellaisiin keskeisiin terveyskysymyksiin 
kuin tupakoinnin ehkäiseminen, alkoholin 
väärinkäyttö sekä epäterveellisistä 
ruokailutottumuksista ja liikunnan 
puutteesta johtuvan lihavuuden torjunta. 
Toimissa keskitytään rajatylittävään 
ulottuvuuteen ja jäsenvaltioihin, jotka eivät 
juuri tai lainkaan toteuta näihin seikkoihin 
liittyviä toimia.

Or. fr

Perustelu

Kaikki riskitekijät on otettava huomioon, jotta kroonisia sairauksia voidaan ehkäistä 
asianmukaisesti ja tehokkaasti.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 kohta – 3.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.2. Krooniset sairaudet: Tuetaan 
eurooppalaista yhteistyötä ja 
verkostoitumista, jolla pyritään 
ehkäisemään kroonisia sairauksia, myös 
syöpää, ja parantamaan niihin reagoimista 

3.2. Krooniset sairaudet: Tuetaan 
eurooppalaista yhteistyötä ja 
verkostoitumista, jolla pyritään 
ehkäisemään kroonisia sairauksia ja 
parantamaan niihin reagoimista 
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vaihtamalla osaamista ja hyviä 
toimintamalleja sekä kehittämällä yhteisiä 
ehkäisytoimia. Syöpä: jatketaan jo tehtyä 
työtä, perustetaan eurooppalainen 
syöpätietojärjestelmä, jossa on 
vertailukelpoisia tietoja, tuetaan 
syöpäseulontaa, myös vapaaehtoisuuteen 
perustuvan akkreditoinnin kautta, ja 
tuetaan eurooppalaisten ohjeiden laatimista 
ennaltaehkäisyä varten tapauksissa, joissa 
esiintyy suurta eriarvoisuutta.

vaihtamalla osaamista ja hyviä 
toimintamalleja sekä kehittämällä yhteisiä 
ehkäisytoimia. Jatketaan jo tehtyä työtä, 
perustetaan kroonisia sairauksia koskeva
eurooppalainen tietojärjestelmä, jossa on 
vertailukelpoisia tietoja, tuetaan kroonisten 
sairauksien seulontaa, myös 
vapaaehtoisuuteen perustuvan 
akkreditoinnin kautta, ja tuetaan 
eurooppalaisten ohjeiden laatimista 
ennaltaehkäisyä varten tapauksissa, joissa 
esiintyy suurta eriarvoisuutta.

Or. fr

Perustelu

Eurooppalaista yhteistyötä on tehtävä kaikkien kroonisten sairauksien eikä vain syövän 
ehkäisemiseksi.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 kohta – 3.4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.4. Edistetään terveystietojärjestelmää, 
jolla tuetaan näyttöön perustuvaa 
päätöksentekoa muun muassa keräämällä 
ja analysoimalla terveyttä koskevia tietoja 
ja levittämällä ohjelman tuloksia laajalti.

3.4. Edistetään terveystietojärjestelmää, 
jolla tuetaan näyttöön perustuvaa 
päätöksentekoa muun muassa keräämällä 
ja analysoimalla terveyttä koskevia tietoja 
ja levittämällä ohjelman tuloksia laajalti, ja 
tuetaan tietojen säännöllistä 
ajantasaistamista ja eri jäsenvaltioiden 
tietojen vertailukelpoisuuden 
parantamista. 

Or. fr

Perustelu

Eri jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuuden puute on merkittävä este sosiaalisesti ja 
taloudellisesti tehokkaiden ja elinkelpoisten terveysalan toimintalinjojen soveltamisen 
jatkamiselle.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 kohta – 4.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4.3. Tuetaan terveysuhkia koskevien 
valmiuksien kehittämistä jäsenvaltioissa: 
Kehitetään valmius- ja 
reagointisuunnittelua, torjuntatoimien 
koordinointia ja yhteisiä 
rokotusstrategioita. Laaditaan ohjeet 
hätätilanteissa toteutettavia suojatoimia ja 
tiedotusta varten ja hyvän käytännön 
oppaita. Perustetaan uusi mekanismi 
lääketieteellisiin vastatoimiin liittyviä 
yhteisiä hankintoja varten. Laaditaan 
yhteiset viestintästrategiat.

4.3. Tuetaan terveysuhkia koskevien 
valmiuksien kehittämistä jäsenvaltioissa:
Kehitetään valmius- ja 
reagointisuunnittelua, torjuntatoimien 
koordinointia ja yhteisiä rokotusstrategioita 
ja huolehditaan mahdollisimman hyvästä 
rokotussuojasta, jotta voidaan tehokkaasti 
ehkäistä tartuntatautien uudelleen 
ilmaantumista. Laaditaan ohjeet 
hätätilanteissa toteutettavia suojatoimia ja 
tiedotusta varten ja hyvän käytännön 
oppaita. Perustetaan uusi mekanismi 
lääketieteellisiin vastatoimiin liittyviä 
yhteisiä hankintoja varten. Laaditaan 
yhteiset viestintästrategiat.

Or. fr

Perustelu

Unionin on toimittava aktiivisemmin ja sovellettava yhteisiä rokotusstrategioita, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisimman hyvä rokotussuoja.
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PERUSTELUT

Kansanterveys kasvun tukena -ohjelman talousarvio kaudella 2014–2020 on yhteensä 
446 miljoonaa euroa eli yli 60 miljoonaa euroa vuotta kohden. Ohjelman toimet keskitetään 
aloille, joilla unionin toiminnalla saadaan terveysalalla aikaan selvää lisäarvoa. Ohjelma on 
osa Eurooppa 2020 -strategiaa, ja sillä pyritään kannustamaan innovointiin 
terveydenhuollossa ja varmistamaan terveyspalveluiden kestävyys samalla, kun lisätään 
unionin kansalaisten hyvinvointia. 

Ohjelmasta annettava rahoitus täydentää terveysalan toimia, joita rahoitetaan 
koheesiorahastoista ja tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta 2014–2020. Edelliseen 
kauteen (2007–2013) verrattuna ohjelman määrärahoja on lisätty 5,7 prosenttia. 

Rahoitusta voivat saada  jäsenvaltioiden viranomaiset, julkiset ja yksityiset elimet, 
kansainväliset järjestöt ja valtiosta riippumattomat järjestöt yhteisrahoitusperiaatteella. On 
erittäin tärkeää, että menettelyt ja rahoituksen saaminen tehdään mahdollisimman 
yksinkertaisiksi, jotta jäsenvaltiot ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat paremmin 
hyödyntää niitä. 

Terveys ei selvästi myöskään ole vain kasvun väline, ja ohjelman nimi "Kansanterveys 
kasvun tukena" voi aiheuttaa hämmennystä. Nimivalinnalla on kuitenkin haluttu osoittaa, ettei 
terveys näinä Euroopan talouskriisin aikoina merkitse vain alijäämää. Julkiseen talouteen 
kohdistuvat yleiset vaatimukset pakottavat uudistamaan terveydenhuoltojärjestelmiä, jotta 
menot pysyvät kurissa samalla kun alan kannattavuus ja innovointi kehitetään huippuunsa. 
Nämä uudistukset ovat olennaisen tärkeitä, jotta terveydenhuoltojärjestelmät voivat vastata 
väestön ikääntymisestä johtuvaan palvelujen kasvavaan kysyntään ja tarjota laadukkaita 
palveluita myös tuleville sukupolville. Väärinkäsitysten välttämiseksi nimi "Kansanterveys ja 
kasvu" olisi sopivampi.

Terveysala on merkittävä muussakin mielessä kuin vain hoitomuotojen kehittäjänä. Sen on 
toimittava kasvun vipuna, joka luo työpaikkoja kriisiaikana, ja kehityttävä unionin talouden 
todelliseksi tukipilariksi. Teollisuustoiminnan vähetessä terveyssektori on harvinainen 
esimerkki huipputekniikan alasta, jonka toiminta tutkimuksesta vähittäiskauppaan kattaa 
laajalti unionin alueen. Siksi se on tunnustettava huipputeknologian alaksi. Ei pidä unohtaa 
esimerkiksi, että syöpälääkkeen taustalla on yhtä paljon teknologiaa kuin Airbus-
lentokoneessa. Prosessi vaikuttavan aineen löytämisestä lääkkeen teolliseen tuotantoon asettaa 
haasteita tekniikalle ja teknologialle. 
Innovoinnin kärjessä pysyminen edellyttää siihen osallistuvien määrän moninkertaistamista 
sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ja eri alojen tutkijoiden yhteistyötä. 

Ohjelman tavoitteet on pyritty kohdentamaan paremmin, jotta voidaan välttää 
päällekkäisyyttä ja tehostaa entistä niukempien varojen käyttöä. Missään tapauksessa ei pidä 
lähteä antamaan toimenpiteiden luetteloa, sillä tämä hajauttaisi käytettävissä olevan 
rahoituksen. Ohjelmassa ei ole myöskään syytä esittää tyhjentävää tautiluetteloa. 
Pikemminkin on keskityttävä pieneen joukkoon ensisijaisia tavoitteita. 
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Määrärahojen jakamisessa ohjelman neljän tavoitteen kesken (innovoinnin edistäminen, 
paremman ja turvallisemman terveydenhuollon saatavuuden parantaminen, sairauksien 
ehkäiseminen ja kansalaisten suojeleminen rajatylittäviltä terveysuhkilta) on voitava joustaa. 
Tavoitteiden luokittelu ja tavoitekohtaisten määrärahojen ennalta määrittäminen saattaisi 
rajoittaa joidenkin hankkeiden laajuutta. 

Tähän lainsäädäntömenettelyyn liittyviä määriä saatetaan lisäksi joutua muuttamaan sen 
mukaan, kuinka paljon Kansanterveys ja kasvu -ohjelmalle myönnetään rahoitusta
neuvotteluissa monivuotisesta rahoituskehyksestä.

Ohjelman tavoitteita olisi arvioitava jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmien 
saavuttamien tulosten perusteella ja käyttämällä tarkoituksenmukaisia osoittimia 
(kustannukset prosenttiosuutena BKT:sta, asukkaiden eliniänodotteen kehitys, terveiden 
elinvuosien lukumäärä jne.).

Sairauksien ehkäisemistavoitteessa olisi pyrittävä paremmin tunnistamaan riskitekijöitä, jotta 
strategioita voidaan tehostaa. Tärkeimmät riskitekijät – epäterveelliset ruokailutottumukset ja 
liikunnan puute mukaan lukien – on otettava huomioon, jotta kroonisia tauteja voidaan 
ehkäistä tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla. Esimerkiksi ylipainoisuuden ja 
lihavuuden suuri esiintyvyys pienillä lapsilla vaikuttaa kiistatta sydäntautien esiintyvyyteen 
aikuisiässä. 

Huomiota ei pidä kohdistaa tiettyyn, yksittäiseen tautiin, sen sijaan väestön ikääntymisen 
seuraukset on otettava paremmin huomioon. Eliniänodotteen kasvaessa ikääntyneiden osuus 
väestöstä lisääntyy huomattavasti; arvioiden mukaan heidän osuutensa kasvaa 40 prosenttiin 
vuoteen 2030 mennessä.

Tämä prosessi asettaa tiettyjä haasteita sekä taloudelle että yhteiskunnalle. Yksittäistä ihmistä 
on autettava pysymään terveenä ja fyysisesti ja sosiaalisesti toimintakykyisenä 
mahdollisimman kauan, sillä näin voidaan optimoida hänen myönteinen vaikutuksensa 
tuottavuuteen ja kilpailukykyyn.

Ikäihmisten terveyden kohentaminen säästää heidät vanhuuden vaivoilta ja vähentää samalla 
yhteiskunnalle aiheutuvia sosiaali- ja terveydenhuoltomenoja.

Niinpä onkin toivottavaa, että ohjelmassa kiinnitetään enemmän huomiota hermoston 
rappeutumissairauksiin, kuten Alzheimerin tautiin ja muihin dementian muotoihin. Näillä 
kroonisille taudeille on tyypillistä, että niihin sairastuvat etupäässä vanhukset ja sairaasta tulee 
täysin ja jatkuvasti riippuvainen muiden avusta. Näitä sairauksia potee suuri määrä ihmisiä 
(yli 7 miljoonaa eurooppalaista sairastaa dementiaa jossain muodossa). Tämä kuormittaa 
merkittävästi terveydenhuolto-, talous- ja sosiaalijärjestelmiä.

Siksi väestön ikääntyminen ja ikääntymiseen liittyvät sairaudet on otettava tiiviimmin osaksi 
ohjelmaa. Kyseessä on monialainen ongelma, joka liittyy sekä tavoitteeseen 1 (innovatiiviset 
ja kestävät terveydenhuoltojärjestelmät), tavoitteeseen 2 (kansalaisten mahdollisuudet saada 
parempaa ja turvallisempaa terveydenhuoltoa) että tavoitteeseen 3 (sairauksien ehkäisy ja 
hyvä terveys). 
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Väestön ikääntymisen seurauksia on ennakoitava myös alan työpaikkoihin vaadittavan 
koulutuksen ja pätevyyden turvaamiseksi. Unionin olisi välttämättä kannustettava uusien 
työpaikkojen luomiseen, jotta voidaan reagoida uusiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, kuten 
avun tarpeessa olevien hoito kotona tai asianmukaisissa hoitolaitoksissa, ja arvioitava 
palveluita säännöllisesti, jotta ne voidaan sovittaa sairaiden ja heidän hoitajiensa todellisiin 
tarpeisiin. 

Ohjelman viimeisessä, neljännessä tavoitteessa pyritään suojelemaan kansalaisia 
rajatylittäviltä terveysuhkilta. Erityisen tehokas väline näiden riskien torjumisessa on väestön 
rokottaminen, kun on kyse vakavasta terveysuhasta. 

Rokotuksilla on pystytty huomattavasti parantamaan Euroopan väestön terveyttä, mutta monet 
tekijät uhkaavat nyt tätä edistystä: väestön suuri liikkuvuus, eräiden väestöryhmien jääminen 
vaille rokotussuojaa puutteellisten terveydenhoitopalveluiden vuoksi ja 
rokotusmyönteisyyden väheneminen väestön keskuudessa. Unionin on kyettävä selviytymään 
esimerkiksi vastikään ilmaantuneista, jatkuvista tuhkarokkoepidemioista ja 
tuberkuloositapausten määrän kääntymisestä jälleen nousuun. 

Unionin on toimittava aktiivisemmin ja sovellettava yhteisiä rokotusstrategioita, jotta voidaan 
varmistaa mahdollisimman kattava rokotussuoja. Näistä sairauksista johtuvaa kuolleisuutta 
voidaan vähentää jatkuvalla yhteistyöllä ja innovoinnilla, suunnittelemalla toimintaa yhdessä 
ja toteuttamalla tehokkaita ehkäisytoimenpiteitä.


