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Tarkistus 8
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 168 artiklan 
mukaisesti kaikkien unionin politiikkojen 
ja toimintojen määrittelyssä ja 
toteuttamisessa varmistetaan ihmisten 
terveyden korkeatasoinen suojelu. Unioni 
täydentää ja tukee kansallista 
terveyspolitiikkaa, edistää jäsenvaltioiden 
yhteistyötä ja niiden ohjelmien välistä 
koordinointia ottaen täysin huomioon 
jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 
liittyvät niiden terveyspolitiikan 
määrittelyyn sekä terveyspalvelujen ja 
sairaanhoidon järjestämiseen ja 
tarjoamiseen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. ro

Tarkistus 9
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Ohjelman mukaisesti toimitaan aloilla, 
joilla on näyttöä siitä, että EU:n tason 
toimilla saadaan aikaan lisäarvoa 
seuraavien kriteerien perusteella: parhaiden 
toimintamallien vaihto jäsenvaltioiden 
kesken, osaamisen jakamiseen tai 
keskinäiseen oppimiseen tähtäävien 
verkostojen tukeminen, rajatylittävien 
uhkien torjuminen riskien vähentämiseksi 
ja niiden seurausten lieventämiseksi, 
puuttuminen tiettyihin 

(5) Ohjelman mukaisesti toimitaan aloilla, 
joilla on näyttöä siitä, että EU:n tason 
toimilla saadaan aikaan lisäarvoa 
seuraavien kriteerien perusteella: parhaiden 
toimintamallien vaihto jäsenvaltioiden 
kesken, osaamisen jakamiseen tai 
keskinäiseen oppimiseen tähtäävien 
verkostojen tukeminen, rajatylittävien 
uhkien torjuminen riskien vähentämiseksi 
ja niiden seurausten lieventämiseksi, 
puuttuminen tiettyihin 
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sisämarkkinakysymyksiin, joiden osalta 
EU:n toimet ovat selvästi oikeutettuja, jotta 
voidaan varmistaa, että jäsenvaltioissa 
toteutetaan laadukkaita ratkaisuja, 
terveyteen liittyvän innovoinnin 
mahdollisuuksien hyödyntäminen, toimet, 
joiden tuloksena voitaisiin luoda 
vertailuanalyysijärjestelmä EU:n tason 
päätöksentekoa varten, mittakaavaetujen 
lisääminen välttämällä päällekkäisyyksiä ja 
optimoimalla taloudellisten resurssien 
käyttö.

sisämarkkinakysymyksiin, joiden osalta 
EU:n toimet ovat selvästi oikeutettuja, jotta 
voidaan varmistaa, että jäsenvaltioissa 
toteutetaan laadukkaita ratkaisuja, 
terveyteen liittyvän innovoinnin 
mahdollisuuksien hyödyntäminen, toimet, 
joiden tuloksena voitaisiin luoda 
vertailuanalyysijärjestelmä EU:n tason 
päätöksentekoa varten, mittakaavaetujen 
lisääminen välttämällä päällekkäisyyksiä ja 
optimoimalla taloudellisten resurssien 
käyttö sekä "terveysasiat kaikissa 
politiikoissa" -periaatteen sisällyttäminen 
kaikkiin muihin aloihin.

Or. lt

Tarkistus 10
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Ohjelmassa tarkasteltujen toimien 
olisi autettava eurooppalaisten 
kansanterveysjärjestelmien vahvistamista, 
sillä ne ovat ratkaisevan tärkeä 
mekanismi, jolla ylläpidetään 
sosiaalihuoltoa ja vähennetään 
eriarvoisuutta, joka nykyisessä 
epävarmassa taloudellisessa tilanteessa 
lisääntyy huolestuttavasti.

Or. en

Tarkistus 11
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin minimoida ne 
kansanterveysvaikutukset, joita 
rajatylittävät terveysuhkat, jotka voivat 
vaihdella kemiallisten onnettomuuksien 
aiheuttamasta joukkoaltistuksesta E. colin, 
H1N1:n tai SARSin (vakava äkillinen 
hengitystieoireyhtymä) hiljattain 
aiheuttamiin pandemioihin, saavat aikaan, 
ohjelman olisi edistettävä sellaisten 
toimivien mekanismien ja välineiden 
kehittämistä tai vahvistamista, joilla 
voidaan havaita, arvioida ja hallita vakavia 
rajatylittäviä terveysuhkia. Nämä uhkat 
ovat luonteeltaan sellaisia, että ohjelmalla 
olisi tuettava koordinoituja EU:n tason 
kansanterveystoimenpiteitä, joilla voidaan 
puuttua eri osatekijöihin ja jotka perustuvat 
valmistautumiseen ja reagoinnin 
suunnitteluun, toimivaan ja luotettavaan 
riskinarviointiin sekä vahvoihin riskin- ja 
kriisinhallintajärjestelyihin. Tässä 
yhteydessä on tärkeää, että ohjelma voi 
hyödyntää tartuntatautien torjunnassa 
täydentävyyttä tautien ehkäisyn ja 
valvonnan eurooppalaisen keskuksen12

työohjelman ja unionin tutkimus- ja 
innovaatio-ohjelmista tuettujen toimien 
kanssa. Erityisin toimin olisi pyrittävä 
varmistamaan johdonmukaisuus ja 
synergia ohjelman sekä globaalien 
terveyteen liittyvien, yhteisön muiden 
ohjelmien ja välineiden puitteissa 
toteutettavien toimien välillä etenkin kun 
kyse on influenssasta, HIV/AIDSista, 
tuberkuloosista ja muista rajatylittävistä 
terveysuhkista kolmansissa maissa. 
Ohjelmassa toteutettavat toimet voivat 
liittyä myös biologisten ja kemiallisten 
onnettomuuksien sekä ympäristön ja 
ilmastonmuutoksen aiheuttamiin 
rajatylittäviin uhkiin. Kuten komissio 
ilmoitti tiedonannossaan Eurooppa 2020 -
strategiaa tukeva talousarvio, se on 
sitoutunut sisällyttämään 
ilmastonmuutoksen kaikkiin unionin meno-

(11) Jotta voitaisiin minimoida ne 
kansanterveysvaikutukset, joita 
rajatylittävät terveysuhkat, jotka voivat 
vaihdella kemiallisten onnettomuuksien 
aiheuttamasta joukkoaltistuksesta E. colin, 
H1N1:n tai SARSin (vakava äkillinen 
hengitystieoireyhtymä) hiljattain 
aiheuttamiin pandemioihin tai 
kehitysmaista peräisin oleviin sairauksiin, 
jotka väestön maailmanlaajuisen 
muuttoliikkeen myötä ovat yhä enemmän 
todellisuutta joissakin Euroopan maissa,
saavat aikaan, ohjelman olisi edistettävä 
sellaisten toimivien mekanismien ja 
välineiden kehittämistä tai vahvistamista, 
joilla voidaan havaita, arvioida ja hallita 
vakavia rajatylittäviä terveysuhkia. Nämä 
uhkat ovat luonteeltaan sellaisia, että 
ohjelmalla olisi tuettava koordinoituja 
EU:n tason kansanterveystoimenpiteitä, 
joilla voidaan puuttua eri osatekijöihin ja 
jotka perustuvat valmistautumiseen ja 
reagoinnin suunnitteluun, toimivaan ja 
luotettavaan riskinarviointiin sekä 
vahvoihin riskin- ja 
kriisinhallintajärjestelyihin. Tässä 
yhteydessä on tärkeää, että ohjelma voi 
hyödyntää tartuntatautien torjunnassa 
täydentävyyttä tautien ehkäisyn ja 
valvonnan eurooppalaisen keskuksen12

työohjelman ja unionin tutkimus- ja 
innovaatio-ohjelmista tuettujen toimien 
kanssa. Erityisin toimin olisi pyrittävä 
varmistamaan johdonmukaisuus ja 
synergia ohjelman sekä globaalien 
terveyteen liittyvien, yhteisön muiden 
ohjelmien ja välineiden puitteissa 
toteutettavien toimien välillä etenkin kun 
kyse on influenssasta, HIV/AIDSista, 
tuberkuloosista ja muista rajatylittävistä 
terveysuhkista kolmansissa maissa. 
Ohjelmassa toteutettavat toimet voivat 
liittyä myös biologisten ja kemiallisten 
onnettomuuksien sekä ympäristön ja 
ilmastonmuutoksen aiheuttamiin 
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ohjelmiin ja suuntaamaan vähintään 20
prosenttia unionin talousarviosta ilmastoon 
liittyviin tavoitteisiin. Kansanterveys 
kasvun tukena -ohjelman tavoitteeseen 4 
kuuluvilla määrärahoilla edistetään tätä 
tavoitetta yleisluontoisella tavalla 
puuttumalla ilmastonmuutokseen 
yhteydessä oleviin terveysuhkiin. Komissio 
antaa tietoja Kansanterveys kasvun tukena 
-ohjelmasta ilmastonmuutokseen liittyviin 
toimiin käytetyistä määrärahoista.

rajatylittäviin uhkiin. Kuten komissio 
ilmoitti tiedonannossaan Eurooppa 2020 
-strategiaa tukeva talousarvio, se on 
sitoutunut sisällyttämään 
ilmastonmuutoksen kaikkiin unionin meno-
ohjelmiin ja suuntaamaan vähintään 
20 prosenttia unionin talousarviosta 
ilmastoon liittyviin tavoitteisiin. 
Kansanterveys kasvun tukena -ohjelman 
tavoitteeseen 4 kuuluvilla määrärahoilla 
edistetään tätä tavoitetta yleisluontoisella 
tavalla puuttumalla ilmastonmuutokseen 
yhteydessä oleviin terveysuhkiin. Komissio 
antaa tietoja Kansanterveys kasvun tukena 
-ohjelmasta ilmastonmuutokseen liittyviin 
toimiin käytetyistä määrärahoista.

Or. en

Tarkistus 12
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Tällä ohjelmalla olisi myös tuettava 
synergioiden luomista eurooppalaisella 
tutkimusalalla ottamalla käyttöön ja 
soveltamalla innovatiivisia läpimurtoja 
terveysalalla sekä varmistamalla, että 
Euroopan rajoitettuja kansallisia 
resursseja käytetään tehokkaasti. Jotta 
tutkimus muutettaisiin todelliseksi 
innovoinniksi 
terveydenhuoltojärjestelmissä, olisi 
eritoten kiinnitettävä huomiota erityisen 
haavoittuviin toimijoihin, kuten naisiin ja 
lapsiin, jotka kuitenkin myötävaikuttavat 
ratkaisevasti sosiaaliseen kasvuun ja 
talouskasvuun sekä hyvinvointiin.  

Or. en
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Tarkistus 13
Romana Jordan, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Ohjelma olisi pantava täytäntöön 
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.

(23) Ohjelma olisi pantava täytäntöön 
avoimuusperiaatetta täysimääräisesti 
noudattaen. Budjetti olisi jaettava 
tavoitteiden kesken niin, että se on 
suhteessa hyötyihin, joita voidaan odottaa 
EU:n kansalaisten terveyden 
parantamisen kannalta. 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. en

Tarkistus 14
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

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 

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

kansalaisten terveydentilaa, vähentää 
eriarvoisuutta terveysalalla ja suojella 
kansalaisia alueiden ja maiden rajat 
ylittäviltä terveysuhkilta.

Or. ro

Tarkistus 15
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) Kehitetään yhteisiä välineitä ja 
mekanismeja EU:n tasolla, jotta voidaan 
vastata sekä henkilö- että taloudellisten 
resurssien pulaan ja helpottaa 
terveydenhuoltoon liittyvien 
innovaatioiden käyttöönottoa tarkoituksena 
edistää innovatiivisia ja kestäviä 
terveydenhuoltojärjestelmiä.

1) Kehitetään yhteisiä välineitä ja 
mekanismeja EU:n tasolla, jotta voidaan 
vastata sekä henkilö- että taloudellisten 
resurssien pulaan ja helpottaa 
terveydenhuoltoon liittyvien 
innovaatioiden käyttöönottoa tarkoituksena 
edistää innovatiivisia ja kestäviä 
terveydenhuoltojärjestelmiä ja vähentää 
eriarvoisuutta EU:n 
terveydenhuoltopalveluissa.

Or. en

Tarkistus 16
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) Lisätään lääketieteellisen 
asiantuntemuksen ja eri tauteja ja tiloja 
koskevien tietojen saatavuutta – myös 
kansallisten rajojen yli –, ja kehitetään 
yhteisiä ratkaisuja ja ohjeita, joilla 
parannetaan terveydenhuollon laatua ja 
potilasturvallisuutta, jotta voidaan parantaa 
EU:n kansalaisten mahdollisuuksia saada 

2) Lisätään lääketieteellisen 
asiantuntemuksen ja eri tauteja ja tiloja 
koskevien tietojen saatavuutta – myös 
kansallisten rajojen yli –, ja kehitetään 
yhteisiä ratkaisuja ja ohjeita, joilla 
parannetaan terveydenhuollon laatua ja 
potilasturvallisuutta, jotta voidaan parantaa 
EU:n kansalaisten mahdollisuuksia saada 
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parempaa ja turvallisempaa 
terveydenhuoltoa.

parempaa ja turvallisempaa 
terveydenhuoltoa kaikkialla EU:ssa.

Or. ro

Tarkistus 17
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 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, lihavuuteen ja huumeisiin
sekä HIV/AIDSiin rajatylittävää elementtiä 
painottaen, jotta voidaan ehkäistä 
sairauksia ja edistää hyvää terveyttä.

Or. en

Tarkistus 18
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Yhteisten lähestymistapojen ja 
toimien kehittäminen ja niiden arvon 
osoittaminen harvinaisten sairauksien 
tutkimusta, ennaltaehkäisyä ja hoitoa 
koskevien parempien valmiuksien ja 
koordinoinnin osalta voidaan toteuttaa 
tehokkaasti vain yleiseurooppalaisella 
tasolla, koska tautien esiintymisaste on 
matala.
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Or. ro

Tarkistus 19
Romana Jordan

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

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman neljän tavoitteen välillä on 
varmistettava vakaa tasapaino.

Or. en

Tarkistus 20
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

– 1.2. Edistetään terveysalan 
innovaatioiden ja sähköisten 
terveydenhuoltopalvelujen käyttöönottoa 
parantamalla sähköisen terveydenhuollon 
sovellusten yhteentoimivuutta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 21
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1.2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 1.2. a. Kehitetään sähköistä 
terveydenhuoltoa koskevia tieto- ja 
viestintätekniikan standardeja ja 
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tutkimussuunnitelmia, jotta tieto- ja 
viestintätekniikoita voidaan hyödyntää 
asianmukaisesti henkilötietosuojan 
varmistamiseksi sekä potilaiden ja heidän 
yksityisyytensä suojaamiseksi.  

Or. ro

Tarkistus 22
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1.2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 1.2. b. Kehitetään sähköistä 
terveydenhuoltoa koskevia tieto- ja 
viestintätekniikan standardeja ja
tutkimussuunnitelmia ensiapupalveluille, 
mukaan luettuina älykkäiden 
liikennejärjestelmien käyttö näissä 
palveluissa.  

Or. ro

Tarkistus 23
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

– 2.2. Tuetaan harvinaisiin sairauksiin 
liittyviä toimia, esimerkiksi 
eurooppalaisten osaamisverkostojen 
perustamista (2.1 kohdan mukaisesti) ja 
tieto- ja rekisterijärjestelyjä yhteisten 
akkreditointiperusteiden pohjalta.

– 2.2. Tuetaan harvinaisiin sairauksiin 
liittyviä toimia, esimerkiksi tieto- ja 
rekisterijärjestelyjä yhteisten 
akkreditointiperusteiden pohjalta.

Or. en
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Tarkistus 24
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihdetaan parhaita toimintamalleja, jotka 
liittyvät keskeisiin terveyskysymyksiin, 
kuten tupakoinnin ehkäisemiseen, 
alkoholin väärinkäyttöön ja lihavuuteen.

Vaihdetaan parhaita toimintamalleja, jotka 
liittyvät keskeisiin terveyskysymyksiin, 
kuten tupakoinnin ehkäisemiseen, 
huumeiden, myös etnobotanisten 
aineiden, käyttöön, alkoholin 
väärinkäyttöön ja lihavuuteen.

Or. ro

Tarkistus 25
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

– 3.2. Tuetaan kroonisten sairauksien, 
myös syövän, ehkäisemistä vaihtamalla 
osaamista ja parhaita toimintamalleja ja 
kehittämällä yhteistoimia.

– 3.2. Tuetaan kroonisten sairauksien, 
myös sydän- ja verisuonitautien, hepatiitti 
B:n ja C:n sekä syövän, ehkäisemistä 
vaihtamalla osaamista ja parhaita 
toimintamalleja ja kehittämällä 
yhteistoimia.

Or. ro

Tarkistus 26
Romana Jordan, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jäljempänä 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen muiden julkisten tai 

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

yksityisten elinten, myös terveysalalla 
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 EU:n varainhoitoasetuksen 
ja sen soveltamissääntöjen mukaisesti

Or. en

Tarkistus 27
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Ne ovat valtiosta riippumattomia, 
voittoa tavoittelemattomia sekä 
teollisuudesta, kaupasta ja liiketoiminnasta 
tai muista eturistiriidoista riippumattomia.

a) Ne ovat valtiosta riippumattomia, 
voittoa tavoittelemattomia sekä 
teollisuudesta, kaupasta, liiketoiminnasta, 
politiikasta tai muista eturistiriidoista 
riippumattomia.

Or. en

Tarkistus 28
Romana Jordan, Françoise Grossetête

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 EU:n 
varainhoitoasetuksen ja sen 
soveltamissääntöjen mukaisesti

Or. en
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Tarkistus 29
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa säännöllisesti 
läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelman toimien toteuttamista sen 
tavoitteiden ja indikaattorien pohjalta 
mukaan luettuna tiedot ilmastoon 
liittyvistä menoista. Se raportoi asiasta 13 
artiklassa tarkoitetulle komitealle ja 
tiedottaa siitä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

1. Komissio seuraa säännöllisesti 
läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa ohjelman toimien toteuttamista sen 
tavoitteiden ja indikaattorien pohjalta. Se 
raportoi asiasta 13 artiklassa tarkoitetulle 
komitealle ja tiedottaa siitä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. ro

Tarkistus 30
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille vuosittain kertomuksen 
ohjelman täytäntöönpanotavasta ja sen 
vaikutuksesta.  

Or. ro

Tarkistus 31
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii viimeistään vuoden 2018 
puolivälissä toimenpiteiden uusimista, 
muuttamista tai keskeyttämistä koskevan 
päätöksen tekemistä varten 
arviointikertomuksen, jossa käsitellään 
kaikkien toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamista (tulosten ja vaikutusten 
tasolla), resurssien käytön tehokkuutta ja 
Euroopan tasolla saatavaa lisäarvoa. 
Arvioinnissa on lisäksi käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sen sisäistä 
ja ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on edistetty 
unionin prioriteettien eli älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista. Siinä on otettava huomioon 
edellisen ohjelman pitkän aikavälin 
vaikutuksia koskevan arvioinnin tulokset.

Komissio laatii viimeistään vuoden 2018 
puolivälissä toimenpiteiden uusimista, 
muuttamista tai keskeyttämistä koskevan 
päätöksen tekemistä varten 
arviointikertomuksen, jossa käsitellään 
kaikkien toimenpiteiden tavoitteiden 
saavuttamista (tulosten ja vaikutusten 
tasolla), resurssien käytön tehokkuutta ja 
Euroopan tasolla saatavaa lisäarvoa, ja 
esittää sen Euroopan parlamentille. 
Arvioinnissa on lisäksi käsiteltävä 
yksinkertaistamisen laajuutta, sen sisäistä 
ja ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien 
tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä 
sekä sitä, miten toimenpiteillä on edistetty 
unionin prioriteettien eli älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
toteutumista. Siinä on otettava huomioon 
edellisen ohjelman pitkän aikavälin 
vaikutuksia koskevan arvioinnin tulokset.

Or. ro

Tarkistus 32
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1.2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.2. a. Terveydenhuollon innovoinnit ja 
sähköinen terveydenhuolto: Älykkäiden 
liikennejärjestelmien käyttö 
ensiapupalveluissa. 

Or. ro

Tarkistus 33
Maria Badia i Cutchet
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1.4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.4. a. Luodaan synergioita 
eurooppalaisella tutkimusalalla, jotta 
tärkeimmät tutkimusläpimurrot voidaan 
ottaa käyttöön ja todella soveltaa niitä 
terveydenhuoltojärjestelmissä.

Or. en

Tarkistus 34
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Lisätään lääketieteellisen 
asiantuntemuksen ja eri tauteja ja tiloja 
koskevien tietojen saatavuutta – myös 
kansallisten rajojen yli –, ja kehitetään 
yhteisiä ratkaisuja ja ohjeita, joilla 
parannetaan terveydenhuollon laatua ja 
potilasturvallisuutta, jotta voidaan parantaa 
EU:n kansalaisten mahdollisuuksia saada 
parempaa ja turvallisempaa 
terveydenhuoltoa.

2. Lisätään lääketieteellisen 
asiantuntemuksen, eri tauteja ja tiloja 
koskevien tietojen ja hoidon saatavuutta –
myös kansallisten rajojen yli –, ja 
kehitetään yhteisiä ratkaisuja ja ohjeita, 
joilla parannetaan terveydenhuollon laatua 
ja potilasturvallisuutta, jotta voidaan 
parantaa EU:n kansalaisten 
mahdollisuuksia saada parempaa ja 
turvallisempaa terveydenhuoltoa.

Or. ro

Tarkistus 35
Maria Badia i Cutchet

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

4.1. Vakaviin rajatylittäviin terveysuhkiin 
valmistautuminen ja reagoiminen siten, että 

4.1. Vakaviin rajatylittäviin terveysuhkiin 
valmistautuminen ja reagoiminen siten, että 
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otetaan huomioon globaalit aloitteet ja 
huolehditaan koordinoinnista niiden 
kanssa. Otetaan käyttöön yhteisiä 
elementtejä yleisessä ja erityisessä 
valmistautumissuunnittelussa – myös 
influenssapandemian varalta – ja 
raportoidaan säännöllisesti 
valmiussuunnitelmien toteuttamisesta.

otetaan huomioon globaalit aloitteet ja 
huolehditaan koordinoinnista niiden 
kanssa. Otetaan käyttöön yhteisiä 
elementtejä yleisessä ja erityisessä 
valmistautumissuunnittelussa – myös 
influenssapandemian varalta – ja 
raportoidaan säännöllisesti 
valmiussuunnitelmien toteuttamisesta.
Tarjotaan potilaille innovoinnin tuloksia 
sellaisten kehitysmaista peräisin olevien 
sairauksien, joista on tulossa yhä 
enemmän todellisuutta joissakin 
Euroopan maissa, ennaltaehkäisyä, 
diagnosointia ja hoitoa varten. 

Or. en


