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LÜHISELGITUS

Programm „Tervis majanduskasvuks” on esitatud ajal, mil esinevad suured väljakutsed seoses 
üleilmastumise ja delikaatse majandusliku olukorraga, mis mõjutab eelkõige Euroopa Liitu.
Strateegia 2020 ja uute, aastate 2014–2020 finantsperspektiivide raames esitab komisjon 
programmi „Tervis majanduskasvuks”, eesmärgiga edendada uuendusi arstiabi valdkonnas, 
suurendada tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkust, parandada ELi kodanike tervist ja kaitsta 
neid piiriüleste terviseohtude eest. Nii täiendab komisjon selle programmi kaudu jõupingutusi 
Euroopa Liidu dünaamilise ja konkurentsivõimelise majanduse realiseerimise alal.
Majanduslikust küljest vaadelduna on tervise väärtus asendamatu ja esmatähtis: Euroopa 
kodanike tervis ja heaolu peab olema tuleviku tagatiseks.

Arvamuse koostaja arvates pakub komisjoni ettepanek palju võimalusi liidu prioriteetide ja 
meetmete tugevdamiseks tervisega seotud muudes valdkondades. Sel moel võib programmi 
„Tervis majanduskasvuks” ulatus laieneda, pakkudes mitmesuguseid tegevusettepanekuid.
Seda silmas pidades arvamuse koostaja:

- rõhutab vajadust kasutada programmi „Tervis majanduskasvuks” meditsiiniliste 
uuringute innustamiseks ja nende kooskõlastamiseks Euroopa tasandil, tagades, et 
selleks olemas olevaid vahendeid kasutatakse tõhusalt;

- Euroopa teadustegevusmaastiku areng tervishoiu valdkonnas lubab kindlustada selle 
jätkusuutlikkuse. Arvamuse koostaja nõuab, et pöörataks rohkem tähelepanu 
vaesusega seotud haigustele (vaesusega seotud ja tähelepanuta jäetud haigused), mis 
on arengumaades suremuse tõusu ja miljonite inimeste elukvaliteedi halvenemise 
põhjustajaks. Üleilmastumise ja rändevoogude tõttu on need mõnes Euroopa riigis 
tegelikkuses üha enam päevakorral. Seetõttu tuleb Euroopa meetmeid selles valguses 
tugevdada, samal ajal kui EL panustab arengumaade elukvaliteedi parandamisele ning 
sellest tulenevalt aitab nende majandust elavdada;

- osutab programmi „Tervis majanduskasvuks” vajalikule täiendavusele juhtalgatusele 
„Uute töökohtade jaoks uued oskused” (New skills for new Jobs), eelkõige selles asjas, 
mis puudutab nn valgeid töökohtasid (white jobs) ehk töökohtasid tervishoiu- ja 
sotsiaalteenuste valdkonnas. EL peaks tagama vajalikud vahendid töötajate hariduseks 
ja koolituseks valdkonnas, mis hõivab ligi 20 miljonit inimest ning ilmutab 
märkimisväärseid kasvu võimalusi, peamiselt rahvastiku struktuuri vananemise tõttu;

- tervishoiu valdkonna töötajate koolitamisega kooskõlas, aga pöörates tähelepanu ka 
tööressursside ja -vahendite kaasajastamisele, tuletatakse meelde vajadust kasutada 
uute tehnoloogiate pakutavaid võimalusi, et tervishoiuteenuseid võimalikult arendada 
ja nende tulemuslikkust ja tõhusust parandada. Selles osas on rõhk 
raadiosagedustuvastusel põhinevate tehnoloogiate arengul nagu asjade Internetil 
(Internet of things).

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon kutsub keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni kui vastutavat komisjoni võtma oma aruandesse järgmised 
muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Määruse ettepanek
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Ligikaudu 20 miljonit inimest kogu 
ELis on tervishoiu ja sotsiaalteenuste 
sektoris hõivatud nn valgetel 
ametikohtadel. Selles tundlikus sektoris 
peaks koolitus ja elukestev õpe olema 
esmatähtsal kohal. Seetõttu tuleks 
vajadust valgete töökohtade ja 
tänapäevastesse oskustesse, nagu 
infotehnoloogia kasutamine, 
investeerimise järele täpsemalt hinnata.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Määruse ettepanek
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Eesmärgiga võimalikult vähendada 
tagajärgi rahva tervisele, mis tulenevad 
võimalikest piiriülestest terviseohtudest, 
kemikaalidega seotud õnnetuste tagajärjel 
tekkinud ulatuslikust saastatusest 
pandeemiateni, nagu hiljutised E. coli, 
H1N1 või SARSi (raskekujuline äge 
respiratoorne sündroom) puhangud, või 
vaesusega seotud ja tähelepanuta jäetud 
haigusteni, mis üksi mõjutavad 1 miljardit 
inimest kogu maailmas ning mis mõnes 
Euroopa riigis on rahva globaalse 
liikumise tõttu suurenev tegelikkus, 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 
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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 
seotud kulutuste kohta programmi „Tervis 
majanduskasvuks” raames.

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 
seotud kulutuste kohta programmi „Tervis 
majanduskasvuks” raames.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Määruse ettepanek
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Tõhus ja rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimeline Euroopa 
teadusmaastik on tervishoiu 
jätkusuutlikkuseks ja kasvuks 
hädavajalik. Programm peaks aitama ka 
kindlustada, et Euroopa teadusmaastik 
oleks tõhusalt struktureeritud, 
kvaliteetselt väljatöötatud, koostoimet 
arendav ning et piiratud riiklike ja 
Euroopa ressursse kasutatakse tõhusalt.
Selleks on vajalik teadusele orienteeritud 
protsess, milles Euroopa mõistet 
arendatakse riiklike tegevuste põhjal, 
võttes arvesse teaduse nõudeid ja 
vajadusi, eelkõige tervishoiu valdkonnas.
Taolise mõiste arendamist tuleks selle 
programmi raames toetada.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Määruse ettepanek
I lisa – punkt 1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2. Tervishoiu innovatsioon ja e-tervis: 
patsiendiregistrite ja muude e-tervishoiu 
lahenduste koostalitluse suurendamine; 
Euroopa e-tervishoiu alase koostöö 
toetamine, eelkõige registrite ja nende 
tervishoiutöötajate poolt kasutuselevõtu 
osas. See täidab Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2011/24/EL loodud e-
tervise vabatahtliku Euroopa võrgustiku 
eesmärke.

1.2. Tervishoiu innovatsioon ja e-tervis:
patsiendiregistrite ja muude e-tervishoiu 
lahenduste koostalitluse nagu asjade 
Interneti (Internet of Things, IoT)
suurendamine; Euroopa e-tervishoiu alase 
koostöö toetamine, eelkõige registrite ja 
nende tervishoiutöötajate poolt 
kasutuselevõtu osas. See täidab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2011/24/EL loodud e-tervise vabatahtliku 
Euroopa võrgustiku eesmärke.
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Or. en

Muudatusettepanek 5

Määruse ettepanek
I lisa – punkt 1.3

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 
ja oskuste ulatuse osas, sealhulgas uute 
infosüsteemide ja muu arenenud 
tehnoloogia kasutamisoskuse osas, tööjõu 
(liidusisese) liikuvuse ja tervishoiutöötajate 
väljarände seire, töötajate värbamise ja 
hoidmise tõhusate strateegiate 
kehtestamine ning suutlikkuse 
suurendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Määruse ettepanek
I lisa I – punkt 1.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4 a Euroopa teadustegevuse maastik 
tervishoiu valdkonnas: teadusele 
orienteeritud mõistete arendamine tõhusa 
ja konkurentsivõimelise Euroopa 
teadustegevuse süsteemi tarvis, põhinedes 
riiklikel programmidel võimalikult suure 
koostoime saavutamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Määruse ettepanek
I lisa – 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; tuua uuendused patsientideni 
siiani tähelepanuta jäetud haiguste 
(vaesusega seotud ja tähelepanuta jäetud 
haigused) ennetamiseks, diagnoosimiseks 
ja ravimiseks akadeemiliste asutuste, 
mittetulundusühingute, 
farmaatsiatööstuste ja VKEde vaheliste 
teadustegevuse alaste partnerlussuhete 
tugevdamise kaudu Euroopas ja kogu 
maailmas.

Or. en


