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Muudatusettepanek 8
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
168 kohaselt tuleks tagada kõikide liidu 
tegevuskavade ja meetmete määratlemisel 
ja rakendamisel tervise kõrgetasemeline 
kaitse. Liit täiendab ja toetab riiklikku 
tervishoiupoliitikat, soodustab 
liikmesriikide vahelist koostööd ja edendab 
nende programmide kooskõlastamist, 
võttes täielikult arvesse liikmesriikide 
ametiasutuste vastutust oma 
tervishoiupoliitika kujundamisel, 
tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel 
ning kättesaadavaks tegemisel.

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
168 kohaselt on vaja tagada kõikide liidu 
tegevuskavade ja meetmete määratlemisel 
ja rakendamisel tervise kõrgetasemeline 
kaitse. Liit täiendab ja toetab riiklikku 
tervishoiupoliitikat, soodustab 
liikmesriikide vahelist koostööd ja edendab 
nende programmide kooskõlastamist, 
võttes täielikult arvesse liikmesriikide 
ametiasutuste vastutust oma 
tervishoiupoliitika kujundamisel, 
tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel 
ning kättesaadavaks tegemisel.

Or. ro

Muudatusettepanek 9
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis esitatakse meetmed 
valdkondades, milles järgmiste 
kriteeriumide põhjal on tõendatud ELi 
lisaväärtuse teke: liikmesriikide vahel 
parimate tavade vahetamise soodustamine; 
teadmiste vahetamise või vastastikuse õppe 
võrgustike toetamine; piiriüleste ohtude 
käsitlemine riskide vähendamiseks ja 
nende mõjude leevendamiseks; teatavate 
siseturuga seotud küsimuste käsitlemine, 
mille osas on EL olulisel määral õigustatud 
tagama kvaliteetsete lahenduste leidmist 

Programmis esitatakse meetmed 
valdkondades, milles järgmiste 
kriteeriumide põhjal on tõendatud ELi 
lisaväärtuse teke: liikmesriikide vahel 
parimate tavade vahetamise soodustamine; 
teadmiste vahetamise või vastastikuse õppe 
võrgustike toetamine; piiriüleste ohtude 
käsitlemine riskide vähendamiseks ja 
nende mõjude leevendamiseks; teatavate 
siseturuga seotud küsimuste käsitlemine, 
mille osas on EL olulisel määral õigustatud 
tagama kvaliteetsete lahenduste leidmist 
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kõigis liikmesriikides; uuendustegevuse 
potentsiaali avamine tervishoius; meetmed, 
mille tulemusel võidakse luua võrdleva 
analüüsi süsteem, et lubada informeeritud 
otsuste tegemist Euroopa tasandil; 
mastaabisäästu suurendamine 
dubleerimisest põhjustatud raiskamise 
vältimise ja rahaliste vahendite kasutamise 
optimeerimise teel;

kõigis liikmesriikides; uuendustegevuse 
potentsiaali avamine tervishoius; meetmed, 
mille tulemusel võidakse luua võrdleva 
analüüsi süsteem, et lubada informeeritud 
otsuste tegemist Euroopa tasandil; 
mastaabisäästu suurendamine 
dubleerimisest põhjustatud raiskamise 
vältimise ja rahaliste vahendite kasutamise 
optimeerimise teel; põhimõtte „tervis igas 
poliitikavaldkonnas” elluviimine teistes 
poliitikavaldkondades;

Or. lt

Muudatusettepanek 10
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Programmiga ette nähtud meetmed 
peaksid aitama tugevdada Euroopa Liidu 
rahvatervishoiusüsteeme, kuna need on 
olulised mehhanismid sotsiaalse heaolu 
säilitamisel ja ebavõrdsuse vähendamisel, 
mis on praeguse majandusliku 
ebakindluse tõttu murettekitavalt 
suurenenud.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Eesmärgiga võimalikult vähendada 
tagajärgi rahva tervisele, mis tulenevad 
võimalikest piiriülestest terviseohtudest, 

(11) Eesmärgiga võimalikult vähendada 
tagajärgi rahva tervisele, mis tulenevad 
võimalikest piiriülestest terviseohtudest, 



AM\895022ET.doc 5/16 PE483.849v01-00

ET

kemikaalidega seotud õnnetuste tagajärjel 
tekkinud ulatuslikust saastatusest 
pandeemiateni, nagu hiljutised E. coli, 
H1N1 või SARSi (raskekujuline äge 
respiratoorne sündroom) puhangud, peaks 
programm aitama luua ja töökorras hoida 
tugevaid mehhanisme suurte piiriüleste 
terviseohtude avastamiseks, hindamiseks ja 
ohjamiseks. Nende ohtude loomuse tõttu 
on ELi tasandil vaja koordineerida 
rahvatervise meetmeid selleks, et käsitleda 
erinevaid aspekte, tõhustada valmiduse ja 
reageerimise planeerimist, luua tugev ja 
usaldusväärne riskihindamine ja tekitada 
tugev riskijuhtimis- ja kriisiohjeraamistik. 
Seda arvesse võttes on oluline, et võitluses 
nakkushaiguste vastu tuleks programmile 
kasuks vastastikune täiendavus Haiguste 
Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 
tegevuskavaga ning meetmetega, mida 
toetatakse liidu teadusuuringute ja 
innovatsioonikavade alusel. Erilisi 
jõupingutusi tuleks teha, et tagada ühtsus ja 
sünergia programmi ja muude liidu 
programmide alusel ülemaailmses 
tervishoius tehtava töö ning meetmete 
vahel, mis kolmandad riigid võtavad 
esmajoones grippi, HIV/AIDSi, 
tuberkuloosi ja muid piiriüleseid 
terviseohte käsitlevates valdkondades. 
Programmi kohaselt võetavad meetmed 
võivad hõlmata ka piiriüleseid terviseohte, 
mis tulenevad bioloogiliste või keemiliste 
ainetega toimunud õnnetustest või on 
tingitud keskkonnast või kliimamuutusest. 
Nagu on öeldud komisjoni teatises 
„Euroopa 2020. aasta strateegia eelarve”, 
on komisjon võtnud eesmärgi 
süvalaiendada kliimamuutuste teema 
üldistesse kliimamuutusi käsitlevatesse 
liidu kulutustesse ning suunata vähemalt 
20 % liidu eelarvest kliimaga seotud 
eesmärkide saavutamiseks. Kulutused 
programmi „Tervis majanduskasvuks” 
4. eesmärgi raames aitavad üldiselt selle 
eesmärgi saavutamisele kaasa, käsitledes 
kliimamuutustega seotud terviseohtusid. 
Komisjon esitab teavet kliimamuutustega 

kemikaalidega seotud õnnetuste tagajärjel 
tekkinud ulatuslikust saastatusest 
pandeemiateni, nagu hiljutised E. coli, 
H1N1 või SARSi (raskekujuline äge 
respiratoorne sündroom) puhangud või 
arenguriikidest pärit haigused, mis on 
maailma rahvastiku rände tõttu mõnes 
Euroopa riigis järjest tõsisem reaalsus, 
peaks programm aitama luua ja töökorras 
hoida tugevaid mehhanisme suurte 
piiriüleste terviseohtude avastamiseks, 
hindamiseks ja ohjamiseks. Nende ohtude 
loomuse tõttu on ELi tasandil vaja 
koordineerida rahvatervise meetmeid 
selleks, et käsitleda erinevaid aspekte, 
tõhustada valmiduse ja reageerimise 
planeerimist, luua tugev ja usaldusväärne 
riskihindamine ja tekitada tugev 
riskijuhtimis- ja kriisiohjeraamistik. Seda 
arvesse võttes on oluline, et võitluses 
nakkushaiguste vastu tuleks programmile 
kasuks vastastikune täiendavus Haiguste 
Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 
tegevuskavaga ning meetmetega, mida 
toetatakse liidu teadusuuringute ja 
innovatsioonikavade alusel. Erilisi 
jõupingutusi tuleks teha, et tagada ühtsus ja 
sünergia programmi ja muude liidu 
programmide alusel ülemaailmses 
tervishoius tehtava töö ning meetmete 
vahel, mis kolmandad riigid võtavad 
esmajoones grippi, HIV/AIDSi, 
tuberkuloosi ja muid piiriüleseid 
terviseohte käsitlevates valdkondades. 
Programmi kohaselt võetavad meetmed 
võivad hõlmata ka piiriüleseid terviseohte, 
mis tulenevad bioloogiliste või keemiliste 
ainetega toimunud õnnetustest või on 
tingitud keskkonnast või kliimamuutusest. 
Nagu on öeldud komisjoni teatises 
„Euroopa 2020. aasta strateegia eelarve”, 
on komisjon võtnud eesmärgi 
süvalaiendada kliimamuutuste teema 
üldistesse kliimamuutusi käsitlevatesse 
liidu kulutustesse ning suunata vähemalt 
20 % liidu eelarvest kliimaga seotud 
eesmärkide saavutamiseks. Kulutused 
programmi „Tervis majanduskasvuks” 
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seotud kulutuste kohta programmi „Tervis 
majanduskasvuks” raames.

4. eesmärgi raames aitavad üldiselt selle 
eesmärgi saavutamisele kaasa, käsitledes 
kliimamuutustega seotud terviseohtusid. 
Komisjon esitab teavet kliimamuutustega 
seotud kulutuste kohta programmi „Tervis 
majanduskasvuks” raames.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Kõnealune programm peaks samuti 
edendama koostoime loomist Euroopa 
teadusuuringute valdkonnas, tutvustades 
ja rakendades tervishoiusektori 
uuenduslikke läbimurdeid ning tagades 
Euroopa Liidu piiratud riiklike vahendite 
tõhusa kasutamise. Selleks et muuta 
teadusuuringud tervishoiusüsteemis 
tegelikuks innovatsiooniks, peaks erilist 
tähelepanu pöörama haavatavatele 
rühmadele, nagu naised ja lapsed, kes 
annavad siiski olulise panuse 
sotsiaalsesse ja majanduslikku kasvu ning 
heaolusse.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Romana Jordan, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Programmi rakendamisel tuleks 
täielikult kinni pidada läbipaistvuse 

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

põhimõttest. Eelarvevahendite jaotamine 
eesmärkide vahel peaks olema vastavuses 
kasuga, mida võib oodata seoses Euroopa 
Liidu kodanike tervise paranemisega.
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. en

Muudatusettepanek 14
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

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, parandada ELi kodanike 
tervist, vähendada ebavõrdsust tervishoiu 
valdkonnas ja kaitsta üldsust 
piirkonnaüleste ja piiriüleste terviseohtude 
eest.

Or. ro

Muudatusettepanek 15
Maria Badia i Cutchet
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Töötada ELi tasandil välja ühised 
abivahendid ja mehhanismid, mille abil 
tulla toime ressursside – nii inimeste kui ka 
rahaliste vahendite – puudusega ning aidata 
kaasa uuenduste kasutussevõtule 
tervishoiuvaldkonnas, et soodustada 
tervishoiusüsteemide muutumist 
uuenduslikuks ja jätkusuutlikuks.

(1) Töötada ELi tasandil välja ühised 
abivahendid ja mehhanismid, mille abil 
tulla toime ressursside – nii inimeste kui ka 
rahaliste vahendite – puudusega ning aidata 
kaasa uuenduste kasutussevõtule 
tervishoiuvaldkonnas, et soodustada 
tervishoiusüsteemide muutumist 
uuenduslikuks ja jätkusuutlikuks ning 
vähendada ebavõrdsust Euroopa 
tervishoiuteenustes.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Parandada meditsiinilise oskusteabe ja 
konkreetseid haigusi käsitleva teabe 
kättesaadavust ka väljaspool riigipiire ning 
töötada välja ühised lahendused ja suunised 
tervishoiu kvaliteedi parandamiseks ja 
patsientide ohutuse suurendamiseks, et ELi 
kodanikud saaksid rohkem paremaid ja 
ohutumaid tervishoiuteenuseid.

2) Parandada meditsiinilise oskusteabe ja 
konkreetseid haigusi käsitleva teabe 
kättesaadavust ka väljaspool riigipiire ning 
töötada välja ühised lahendused ja suunised 
tervishoiu kvaliteedi parandamiseks ja 
patsientide ohutuse suurendamiseks, et ELi 
kodanikud saaksid rohkem paremaid ja 
ohutumaid tervishoiuteenuseid kogu 
Euroopa Liidus.

Or. ro

Muudatusettepanek 17
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 3 – lõik 1
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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, 
rasvumist ja narkootikume ning HIVd ja 
AIDSi, keskendudes sealjuures 
piiriülesusele, et vältida haigusi ja 
edendada head tervist.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Töötada välja ühised lähenemisviisid 
ja meetmed ning tõendada nende väärtust, 
et valmistuda paremini ette haruldasteks 
haigusteks, millega saab nende harva 
esinemise tõttu tegeleda tõhusalt vaid 
üleeuroopalisel tasandil, ning 
kooskõlastada nende haiguste uurimist, 
ennetamist ja ravi. 

Or. ro

Muudatusettepanek 19
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Programmi nelja eesmärgi vahel 
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tuleks tagada märkimisväärne tasakaal.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1.2 tervishoiualaste uuenduste ja e-
tervishoiu kasutussevõtu edendamine, 
suurendades e-tervishoiurakenduste 
koostalitlusvõimet;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 21
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 1.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1.2 a. töötada välja e-tervishoiu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia standardid 
ja protokollid, et kasutada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat tervishoiu 
valdkonna hüvanguks ning tagada sellega 
isikuandmete kaitse ning kaitsta patsiente 
ja nende eraelu puutumatust;

Or. ro

Muudatusettepanek 22
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 1.2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 1.2 b. töötada välja e-tervishoiu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia standardid 
ja protokollid hädaabiteenuste jaoks, 
sealhulgas arukate transpordisüsteemide 
kasutamiseks selliste teenuste puhul;

Or. ro

Muudatusettepanek 23
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 2.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 2.2 haruldaste haigustega seotud 
meetmete toetamine, sealhulgas Euroopa 
tugivõrgustike loomine (kooskõlas 
punktiga 2.1) ning teabe ja registrite 
loomine, võttes aluseks akrediteerimise 
ühiskriteeriumid;

– 2.2 haruldaste haigustega seotud 
meetmete toetamine sealhulgas teabe ja 
registrite loomine, võttes aluseks 
akrediteerimise ühiskriteeriumid;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1 heade tavade levitamine sellistes 
üliolulistes terviseküsimustes nagu 
suitsetamise ennetamine, alkoholi 
kuritarvitamine ja rasvumine;

3.1 heade tavade levitamine sellistes 
üliolulistes terviseküsimustes nagu 
suitsetamise ennetamine, narkootikumide, 
muu hulgas etnobotaaniliste ainete 
kasutamine, alkoholi kuritarvitamine ja 
rasvumine;

Or. ro
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Muudatusettepanek 25
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt 3.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2. krooniliste haiguste (sh vähi) 
ennetamise toetamine teadmiste ja heade 
tavade levitamise ning ühismeetmete 
väljatöötamise abil;

3.2. krooniliste haiguste (sh südame-
veresoonkonnahaiguste, B- ja C-hepatiidi 
ning vähi) ennetamise toetamine teadmiste 
ja heade tavade levitamise ning 
ühismeetmete väljatöötamise abil;

Or. ro

Muudatusettepanek 26
Romana Jordan, Françoise Grossetête

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 ning kooskõlas ELi 
finantseeskirjadega ja nende 
rakenduseeskirjadega;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Romana Jordan
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Need on valitsusvälised ja 
mittetulunduslikud ning tööstus-, 
kaubandus- ja ärihuvidest või muudest 
vastandlikest huvidest sõltumatud;

(a) Need on valitsusvälised ja 
mittetulunduslikud ning tööstus-, 
kaubandus- , äri- ja poliitilistest huvidest 
või muudest vastandlikest huvidest 
sõltumatud;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Romana Jordan, Françoise Grossetête

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. en

Muudatusettepanek 29
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon jälgib tihedas koostöös 
liikmesriikidega programmi meetmete 
rakendamist, pidades silmas programmi 
eesmärke ja näitajaid, sh ka teavet 

1. Komisjon jälgib tihedas koostöös 
liikmesriikidega programmi meetmete 
rakendamist, pidades silmas programmi 
eesmärke ja näitajaid. Komisjon annab igal 
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kliimaga seotud kulutuste kohta. 
Komisjon annab igal aastal artiklis 13 
osutatud komiteele selle kohta aru ning 
teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

aastal artiklis 13 osutatud komiteele selle 
kohta aru ning teavitab Euroopa Parlamenti 
ja nõukogu.

Or. ro

Muudatusettepanek 30
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile aastaaruande programmi 
rakendamisviisi ja mõju kohta. 

Or. ro

Muudatusettepanek 31
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 2018. aasta keskpaigaks koostab 
komisjon hindamisaruande, mis käsitleb 
kõikide meetmete eesmärkide täitmist (nii 
tulemusi kui ka mõju), vahendite 
kasutamise tõhusust ja selle Euroopa 
lisaväärtust, et teha otsus meetmete 
jätkamise, muutmise või lõpetamise kohta. 
Hindamises käsitletakse ka 
lihtsustamisvõimalusi, programmi sisemist 
ja välist sidusust, kõikide eesmärkide 
jätkuvat olulisust ning meetmete osa liidu 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu prioriteetides. Selles 
võetakse arvesse eelmise programmi 
pikaajalise mõju hindamise tulemusi.

Hiljemalt 2018. aasta keskpaigaks koostab 
komisjon ning esitab Euroopa 
Parlamendile hindamisaruande, mis 
käsitleb kõikide meetmete eesmärkide 
täitmist (nii tulemusi kui ka mõju), 
vahendite kasutamise tõhusust ja selle 
Euroopa lisaväärtust, et teha otsus 
meetmete jätkamise, muutmise või 
lõpetamise kohta. Hindamises käsitletakse 
ka lihtsustamisvõimalusi, programmi 
sisemist ja välist sidusust, kõikide 
eesmärkide jätkuvat olulisust ning 
meetmete osa liidu aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu prioriteetides. 
Selles võetakse arvesse eelmise programmi 
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pikaajalise mõju hindamise tulemusi.

Or. ro

Muudatusettepanek 32
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2 a. Tervishoiu innovatsioon ja e-tervis: 
arukate transpordisüsteemide kasutamine 
kiirabiteenustes.

Or. ro

Muudatusettepanek 33
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 1 – punkt 1.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4 a. Koostoime loomine Euroopa Liidu 
teadusuuringute valdkonnas, et peamisi 
teaduse läbimurdeid saaks ka tegelikult 
tervishoiusüsteemis kasutusele võtta ning 
rakendada.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Meditsiinialaste eksperditeadmiste ja
konkreetseid tingimusi käsitleva teabe 
piiriülese kättesaadavuse suurendamine; 
ühiste lahenduste ja suuniste 
väljatöötamine tervishoiu kvaliteedi 
parandamiseks ja patsientide ohutuse 
suurendamiseks, et parandada ELi 
kodanike juurdepääsu paremale ja 
ohutumale tervishoiule

2. Meditsiinialaste eksperditeadmiste, 
konkreetseid tingimusi käsitleva teabe ja 
teatud haiguste ravi piiriülese 
kättesaadavuse suurendamine; ühiste 
lahenduste ja suuniste väljatöötamine 
tervishoiu kvaliteedi parandamiseks ja 
patsientide ohutuse suurendamiseks, et 
parandada ELi kodanike juurdepääsu 
paremale ja ohutumale tervishoiule

Or. ro

Muudatusettepanek 35
Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 4.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.1. Valmisolek tõsisteks piiriülesteks 
terviseohtudeks ja nendele reageerimine, 
võttes arvesse ja kooskõlastades üleilmseid 
algatusi: üldise ja konkreetse valmisoleku 
kavandamise ühtsete komponentide 
kehtestamine, sealhulgas valmisolek 
gripiepideemiaks, ning valmisolekukavade 
rakendamise kohta korrapäraselt 
aruandmine.

4.1. Valmisolek tõsisteks piiriülesteks 
terviseohtudeks ja nendele reageerimine, 
võttes arvesse ja kooskõlastades üleilmseid 
algatusi: üldise ja konkreetse valmisoleku 
kavandamise ühtsete komponentide 
kehtestamine, sealhulgas valmisolek 
gripiepideemiaks, ning valmisolekukavade 
rakendamise kohta korrapäraselt 
aruandmine; uuenduste patsiendini 
toomine mõnes Euroopa riigis üha 
tõsisemaks reaalsuseks kujunevate 
arenguriikidest pärit haiguste
ennetamisel, diagnoosimisel ja ravimisel.

Or. en


