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LYHYET PERUSTELUT

Kansanterveys kasvun tukena -ohjelma on laadittu hetkellä, joka on täynnä suuria haasteita, 
jotka liittyvät globalisaatioon ja erityisesti Euroopan unioniin vaikuttavaan epävakaaseen 
taloudelliseen tilanteeseen. Komissio käynnistää Eurooppa 2020 -strategian ja kauden 2014–
2020 uuden rahoituskehyksen yhteydessä kansanterveys kasvun tukena -ohjelman keinona 
edistää innovointia terveydenhoitojärjestelmissä, vahvistaa terveydenhoitojärjestelmien 
kestävyyttä sekä parantaa EU-kansalaisten terveyttä ja suojella heitä rajatylittäviltä 
terveysuhkilta. Komissio täydentää tällä ohjelmalla nykyisiä aloitteita dynaamisen ja 
kilpailukykyisen talouden luomiseksi EU:ssa. Terveyttä pidetään talouden kannalta 
keskeisenä ja ensisijaisena voimavarana: EU-kansalaisten terveys ja hyvinvointi on vankka 
sijoitus unionin tulevaisuuteen.

Valmistelijan mielestä komission ehdotuksessa annetaan kuitenkin myös lukuisia 
mahdollisuuksia EU:n prioriteettien ja toiminnan vahvistamiseen muilla terveyteen liittyvillä 
aloilla. Kansanterveys kasvun tukena -ohjelmaa voitaisiin laajentaa niin, että se sisältäisi 
monialaisia toimintaehdotuksia. Pitäen tämän mielessä valmistelija

– korostaa, että kansanterveys kasvun tukena -ohjelmaa olisi hyödynnettävä lääketieteellisen 
tutkimuksen edistämisessä ja sen koordinoinnissa EU:n tasolla sen varmistamiseksi, että 
saatavilla olevat resurssit käytetään tehokkaasti; EU:n terveysalan tutkimuksen 
kehittäminen edistää sen kasvua ja kestävyyttä

– kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota köyhyyteen liittyviin ja väheksyttyihin 
sairauksiin, jotka ovat syynä korkeaan kuolleisuuteen ja miljoonien ihmisten 
elämänlaadun heikentymiseen kehitysmaissa ja joista on tulossa yhä enemmän 
todellisuutta joissakin Euroopan maissa globalisaation ja muuttovirtojen vuoksi; EU:n on 
lisättävä toimiaan tällä alalla ja samalla autettava parantamaan kehitysmaiden elintasoa ja 
vauhdittamaan niiden talouksia

– huomauttaa, että kansanterveys kasvun tukena -ohjelmalla täydennetään periaatteessa 
lippulaivahanketta "Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma" varsinkin "valkoisten 
työpaikkojen" (sosiaali- ja terveysalan työpaikat) osalta; EU:n on varmistettava tarvittavat 
resurssit työntekijöiden kouluttamiseen ja elinikäiseen oppimiseen tällä alalla, joka 
työllistää noin 20 miljoonaa ihmistä ja jolla on vakaat kasvunäkymät pääasiassa väestön 
ikääntymisen vuoksi

– katsoo, että terveydenhoitoalan työntekijöiden koulutusmahdollisuuksien vuoksi ja 
työpaikan välineiden ja resurssien nykyaikaistamiseksi on tärkeää hyödyntää uusien
tekniikoiden tarjoamia mahdollisuuksia terveydenhoitoalan potentiaalin täysipainoiseksi 
kehittämiseksi ja sen tehokkuuden parantamiseksi; radiotaajuustunnistukseen perustuvien 
tekniikoiden, kuten esineiden internet, kehitys on erityisen kiinnostavaa.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 



PE480.750v01-00 4/8 PA\890663FI.doc

FI

seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Noin 20 miljoonaa ihmistä 
työskentelee EU:ssa sosiaali- ja 
terveysalalla "valkoisissa työpaikoissa", 
ja tämän määrän odotetaan nousevan 
tulevina vuosina väestön ikääntymisen 
vuoksi. Koulutuksen ja elinikäisen 
oppimisen olisi oltava painopiste tällä 
herkällä alalla. Siksi on arvioitava 
tarkemmin valkoisten työpaikkojen ja 
uudenaikaisiin taitoihin, kuten 
tietotekniikan käyttöön, tehtävien 
investointien tarvetta.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

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 

(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 köyhyyteen 
liittyviin ja väheksyttyihin sairauksiin, 
jotka yksistään vaikuttavat maailmassa 
noin miljardiin ihmiseen ja jotka väestön 
maailmanlaajuisen muuttoliikkeen myötä 
ovat yhä enemmän todellisuutta joissakin 
Euroopan maissa, saavat aikaan, ohjelman 
olisi edistettävä sellaisten toimivien 
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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 keskuksen 
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-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.

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 keskuksen 
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-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.
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Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Tehokas ja kansainvälisesti 
kilpailukykyinen eurooppalainen 
tutkimusympäristö on ratkaisevan tärkeä 
terveydenhuollon kestävyyden ja kasvun 
kannalta. Tällä ohjelmalla olisi myös 
autettava varmistamaan, että 
eurooppalainen tutkimusympäristö on 
rakenteeltaan tehokas, korkeasti 
kehittynyt, synergioita luova ja että 
rajalliset kansalliset ja unionin resurssit 
käytetään tehokkaasti. Tämä edellyttää 
tiedepainotteista prosessia, jossa unionin 
lähestymistapaa kehitetään kansallisten 
toimien pohjalta siten, että otetaan 
huomioon tutkimuksen ja erityisesti 
terveydenhuoltojärjestelmän tarpeet ja 
perusedellytykset. Tällä ohjelmalla olisi 
tuettava tällaisen lähestymistavan 
kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1.2

Komission teksti Tarkistus

1.2. Terveydenhuollon innovaatiot ja 
sähköinen terveydenhuolto: Lisätään 
potilasrekisterien ja muiden sähköiseen 
terveydenhuoltoon liittyvien ratkaisujen 
yhteentoimivuutta ja tuetaan sähköiseen 
terveydenhuoltoon liittyvää eurooppalaista 
yhteistyötä etenkin siltä osin kuin kyse on 

1.2. Terveydenhuollon innovaatiot ja 
sähköinen terveydenhuolto: Lisätään 
potilasrekisterien ja muiden sähköiseen 
terveydenhuoltoon liittyvien ratkaisujen, 
kuten esineiden internetin,
yhteentoimivuutta ja tuetaan sähköiseen 
terveydenhuoltoon liittyvää eurooppalaista 
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rekistereistä ja ratkaisujen käyttöönotosta 
terveydenhuollon ammattilaisten 
keskuudessa. Tämä tukee Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2011/24/EU perustettua sähköistä 
terveydenhuoltoa käsittelevää 
vapaaehtoista verkostoa.

yhteistyötä etenkin siltä osin kuin kyse on 
rekistereistä ja ratkaisujen käyttöönotosta 
terveydenhuollon ammattilaisten 
keskuudessa. Tämä tukee Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2011/24/EU perustettua sähköistä 
terveydenhuoltoa käsittelevää 
vapaaehtoista verkostoa.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1.3

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 taitoja, mukaan luettuna 
kyky käyttää uusia tietojärjestelmiä ja 
muita kehittyneitä tekniikoita, seurataan 
terveysalan ammattilaisten (unionin 
sisäistä) liikkuvuutta ja muuttamista, 
kehitetään tehokkaita strategioita 
rekrytointia ja työssä pitämistä varten ja 
kehitetään valmiuksia.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 1.4 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.4. a Eurooppalainen terveysalan 
tutkimusympäristö: Kehitetään 
tiedepainotteisia lähestymistapoja 
tehokkaalle ja kilpailukykyiselle 
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eurooppalaiselle tutkimusjärjestelmälle, 
joka perustuu kansallisiin ohjelmiin ja 
jonka tavoitteena on luoda 
mahdollisimman paljon synergiaetuja.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Liite I – kohta 4.1

Komission teksti Tarkistus

4.1. Vakaviin rajatylittäviin terveysuhkiin 
valmistautuminen ja reagoiminen siten, että 
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.

4.1. Vakaviin rajatylittäviin terveysuhkiin 
valmistautuminen ja reagoiminen siten, että 
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 innovatiivisia ratkaisuja 
potilaille tähän mennessä laiminlyötyjen 
sairauksien (kuten köyhyyteen liittyvät ja 
väheksytyt sairaudet) ennaltaehkäisyyn,
diagnosointiin ja hoitoon vahvistamalla 
tutkimuskumppanuuksia 
tutkimuslaitosten, voittoa 
tavoittelemattomien laitosten, 
lääketeollisuuden ja pk-yritysten välillä 
EU:ssa ja maailmanlaajuisesti.

Or. en


