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LÜHISELGITUS

Komisjon esitas 30. mail 2018 ettepaneku võtta vastu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF +) 
kohta, mis koondab järgmiste fondide ja programmide kohaldamisala ja vahendid: Euroopa 
Sotsiaalfond ja noorte tööhõive algatus; Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute 
jaoks; tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm ja terviseprogramm. Endine 
terviseprogramm moodustab seega osa ESF+ terviseharust.

Kuigi arvamuse koostaja tunneb heameelt liidu sotsiaalse mõõtme tugevdamise üle paindliku 
mehhanismi abil ja on nõus, et on vaja täiendavalt lihtsustada fondide programmitööd, 
vähendamaks tarbetut bürokraatiat ja suurendamaks kodanike huvides tõhusust, on ta samas 
veendunud, et see ei tohiks vähendada ELi suutlikkust vastata paremini kodanike ootustele 
kaitsta ja parandada nende tervist. Seetõttu tunneb arvamuse koostaja mitmes aspektis muret 
ESF+ ettepaneku üle selle praegusel kujul.

Esiteks, pidades silmas Brexitit ja murettekitavalt süvenevat euroskeptitsismi, leiab arvamuse 
koostaja, et loobumine eraldiseisvast ja kesksest terviseprogrammist on liikmesriikide 
kodanike jaoks kahtlemata kahjulik, kuivõrd Eurobaromeetri hiljutiste uuringute kohaselt 
toetavad nad ülekaalukalt ELi suuremat sekkumist tervishoiuvaldkonnas. Peale selle oleks 
arvamuse koostaja eelistanud jätta välja ESF+ tervisesuuna ja taastada terviseprogrammi 
järgmises mitmeaastases finantsraamistikus eraldi programmina. 

Eelmised liidu tegevusprogrammid rahvatervise valdkonnas (2003–2008) ja 
tervisevaldkonnas (2008–2013 ja 2014–2020) on saanud positiivseid hinnanguid paljude 
oluliste arengusuundade ja parenduste eest. Need programmid on pakkunud oma loomisest 
alates väga ulatusliku ELi lisaväärtusega poliitikat piiratud ressurssidega. Need on edendanud 
ühismeetmete ja teadmiste jagamise alast koostööd liikmesriikide vahel ning kujundanud ELi 
strateegiat, et tagada eriti tarvilikud tervise ja tervishoiu olukorda puudutavad parendused 
kõigis liikmesriikides. Arvamuse koostaja rõhutab, et juba kolmanda terviseprogrammi 
vahehindamise ajaks on saavutatud märkimisväärseid tulemusi: 24 Euroopa tugivõrgustiku 
loomine, toetus meetmetele, mille eesmärk on suurendada valmisolekut haiguspuhangute 
korral, toetus rändajate ja pagulaste tervishoiuga seotud vajadustele, heade tavade vahetamine 
sellistes tundlikes valdkondades nagu vähktõve sõeluuringud, alkoholi tarbimise vähendamine 
ning HIV/AIDSi ja tuberkuloosi ennetamine, aga ka täiendav toetus ravimeid ja 
meditsiiniseadmeid käsitlevatele ELi tervishoiualastele õigusaktidele, e-tervise võrgustiku 
meetmed ja tervisetehnoloogia hindamine.

Seepärast on arvamuse koostaja veendunud, et eraldiseisev, tugev ja ambitsioonikas 
terviseprogramm suudaks tulla toime tulevaste murettekitavate olukordade ning 
terviseohtudega, nagu antimikroobikumiresistentsus, piiriülesed ohud, kroonilised haigused, 
aga ka vananeva elanikkonnaga seotud probleemid või haiguste ennetamine, tervisliku 
eluviisi edendamine või meie tervishoiusüsteemide ettevalmistamine uute tehnoloogiate 
jaoks.

Teiseks on arvamuse koostaja seisukohal, et terviseharu rahastamise märkimisväärne 
vähendamine ei ole vastuvõetav. 2014.–2020. aasta terviseprogrammi jaoks ette nähtud 
rahastamispakett on 458 miljonit eurot jooksevhindades ning komisjon on vähendanud seda 
413 miljoni euroni jooksevhindades. Liidu tervishoiualase tegevuse eelarvet tuleks järgmise 
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mitmeaastase finantsraamistiku ajaks suurendada vähemalt samale tasemele mis praeguses 
mitmeaastases finantsraamistikus.

Lõpetuseks on arvamuse koostaja seisukohal, et ettepaneku sisu vajab teatavaid selgitusi. 
Näiteks tuleks rõhutada, et juurdepääs kvaliteetsetele, kestlikele ja taskukohastele 
hooldusteenustele peaks olema patsiendikeskne, et liidu tegevus tervise valdkonnas peaks 
selle eesmärkide hulgas hõlmama haiguste ennetamise ja varase diagnoosimise edendamist 
ning tervise edendamist kogu elu jooksul. Arvamuse koostaja teeb ühtlasi ettepaneku lisada 
tegevuseesmärkidesse hästi kavandatud rahvatervisealased meetmed nakkuskoormuse ja 
nakkuste mõju vähendamiseks; investeerimise varasesse diagnoosimisse ja sõeluuringutesse 
ning tervishoiu juhtnõukogu loomise toetamise terviseharu alla kuuluvate meetmete 
rakendamiseks.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) 17. novembril 2017 kuulutasid 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon
ühiselt välja Euroopa sotsiaalõiguste samba 
vastusena Euroopas esinevatele 
sotsiaalsetele probleemidele. Samba 
kakskümmend keskset põhimõtet on 
jaotatud kolme kategooriasse: võrdsed 
võimalused ja juurdepääs tööturule, 
õiglased töötingimused, sotsiaalkaitse ja 
sotsiaalne kaasatus. Euroopa Sotsiaalfond+ 
(edaspidi „ESF+“) meetmetes tuleks 
juhinduda Euroopa sotsiaalõiguste samba 
kahekümnest põhimõttest. Et aidata 
rakendada Euroopa sotsiaalõiguste 
sammast, peaks ESF+ toetama 
investeerimist inimestesse ja süsteemidesse 
tööhõive, hariduse ja sotsiaalse kaasavuse 
poliitikavaldkonnas ning seega toetama 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 174.

(1) 17. novembril 2017 kuulutasid 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 
ühiselt välja Euroopa sotsiaalõiguste samba 
vastusena Euroopas esinevatele 
sotsiaalsetele probleemidele. Samba 
kakskümmend keskset põhimõtet on 
jaotatud kolme kategooriasse: võrdsed 
võimalused ja juurdepääs tööturule, 
õiglased töötingimused, sotsiaalkaitse ja 
sotsiaalne kaasatus. Euroopa Sotsiaalfond+ 
(edaspidi „ESF+“) meetmetes tuleks 
juhinduda Euroopa sotsiaalõiguste samba 
kahekümnest põhimõttest. Et aidata 
rakendada Euroopa sotsiaalõiguste 
sammast, peaks ESF+ toetama 
investeerimist inimestesse ja süsteemidesse 
tööhõive, avalike teenuste, hariduse, 
tervise ja sotsiaalse kaasavuse 
poliitikavaldkonnas ning seega toetama 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 174.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) [...] kokku tulnud nõukogu võttis 
vastu liikmesriikide tööhõivepoliitika 
muudetud suunised, et viia selle tekst 
kooskõlla Euroopa sotsiaalõiguste samba 

(3) [...] kokku tulnud nõukogu võttis 
vastu liikmesriikide tööhõivepoliitika 
muudetud suunised, et viia selle tekst 
kooskõlla Euroopa sotsiaalõiguste samba 
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põhimõtetega, eesmärgiga muuta Euroopa 
konkurentsivõimelisemaks ning teha sellest 
parem koht investeerimiseks, töökohtade 
loomiseks ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
toetamiseks. Et tagada ESF+ täielik 
kooskõla nende suuniste eesmärkidega, 
eelkõige tööhõive, hariduse ja koolituse 
valdkonnas ning võitluses sotsiaalse 
tõrjutuse, vaesuse ja diskrimineerimise 
vastu, peaks ESF+ toetama liikmesriike, 
võttes arvesse asjakohaseid koondsuuniseid 
ja ELi toimimise lepingu artikli 121 lõike 2 
ja artikli 148 lõike 4 kohaselt vastu võetud 
asjaomaseid riigipõhiseid soovitusi ning 
vajaduse korral riiklikul tasandil riiklikke 
reformikavasid, mida toetavad riiklikud 
strateegiad. ESF+ peaks samuti toetama 
liidu põhialgatuste ja -tegevuste, eelkõige 
Euroopa oskuste tegevuskava ja Euroopa 
haridusruumi, ning asjaomaste nõukogu 
soovituste ja muude algatuste, nagu 
noortegarantii, oskuste täiendamise 
meetme ja pikaajaliste töötute 
integreerimist tööturule käsitleva soovituse 
rakendamise asjakohaseid aspekte.

põhimõtetega, eesmärgiga muuta Euroopa 
konkurentsivõimelisemaks ning teha sellest 
parem koht investeerimiseks, töökohtade 
loomiseks ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
toetamiseks. Et tagada ESF+ täielik 
kooskõla nende suuniste eesmärkidega, 
eelkõige tööhõive, hariduse ja koolituse 
valdkonnas ning paremate avalike 
teenuste osas tervise- ja muudes 
valdkondades ning võitluses sotsiaalse 
tõrjutuse, vaesuse ja diskrimineerimise 
vastu, peaks ESF+ toetama liikmesriike, 
võttes arvesse asjakohaseid koondsuuniseid 
ja ELi toimimise lepingu artikli 121 lõike 2 
ja artikli 148 lõike 4 kohaselt vastu võetud 
asjaomaseid riigipõhiseid soovitusi ning 
vajaduse korral riiklikul tasandil riiklikke 
reformikavasid, mida toetavad riiklikud 
strateegiad. ESF+ peaks samuti toetama 
liidu põhialgatuste ja -tegevuste, eelkõige 
Euroopa oskuste tegevuskava ja Euroopa 
haridusruumi, ning asjaomaste nõukogu 
soovituste ja muude algatuste, nagu 
noortegarantii, oskuste täiendamise 
meetme ja pikaajaliste töötute 
integreerimist tööturule käsitleva soovituse 
rakendamise asjakohaseid aspekte.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liidu ees seisavad struktuursed 
probleemid, mis tulenevad majanduse 
üleilmastumisest, rändevoogude 
haldamisest ja suurenevast 
julgeolekuohust, puhtale energiale 
üleminekust, tehnoloogia muutumisest ja 
tööjõu vananemisest ning eelkõige VKE 
hulgas tunda andvast suurenevast oskuste 
ja tööjõu puudusest teatavates sektorites ja 
piirkondades. Võttes arvesse töömaailma 
muutuvat tegelikkust, peaks liit olema 
valmis tegelema praeguste ja tulevaste 
probleemidega, investeerides 

(5) Liidu ees seisavad struktuursed 
probleemid, mis tulenevad majanduse 
üleilmastumisest, rändevoogude 
haldamisest ja suurenevast 
julgeolekuohust, puhtale energiale 
üleminekust, tehnoloogia muutumisest ja 
tööjõu vananemisest ning eelkõige VKE 
hulgas tunda andvast suurenevast oskuste 
ja tööjõu puudusest teatavates sektorites ja 
piirkondades. Võttes arvesse töömaailma 
muutuvat tegelikkust, peaks liit olema 
valmis tegelema praeguste ja tulevaste 
probleemidega, investeerides 
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asjakohastesse oskustesse, muutes kasvu 
kaasavamaks ning edendades tööhõivet ja 
sotsiaalpoliitikat, sh tööjõu liikuvust silmas 
pidades.

asjakohastesse oskustesse, muutes kasvu 
kaasavamaks ning edendades tööhõivet ja 
sotsiaalpoliitikat, sh tööjõu liikuvust silmas 
pidades, ning tegeldes süveneva 
liikmesriikidevahelise ja -sisese 
tervisealase ebavõrdsusega.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määrusega ette nähtud 
rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 
valikul tuleks lähtuda nende suutest 
saavutada meetmete erieesmärke ja 
tulemusi, võttes eelkõige arvesse 
kontrollidega seotud kulusid, 
halduskoormust ja eeldatavat nõuete 
täitmata jätmisega seotud riski. Toetuste 
puhul peaks see hõlmama 
kindlasummaliste maksete, 
kindlamääraliste maksete ja ühikuhindade 
kasutamise kaalumist ning finantsmääruse 
artikli 125 lõike 1 kohaste kuludega 
mitteseotud rahastamisvahendite 
kasutamist. Kolmanda riigi kodanike 
sotsiaal-majandusliku lõimimisega seotud 
meetmete rakendamiseks ja kooskõlas 
ühissätete määruse artikliga 88 võib 
komisjon maksta liikmesriikidele hüvitisi, 
kasutades lihtsustatud kuluvõimalusi, sh 
ühekordseid makseid.

(8) Käesoleva määrusega ette nähtud 
rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 
valikul tuleks lähtuda nende suutest 
saavutada meetmete erieesmärke ja 
tulemusi, võttes eelkõige arvesse 
kontrollidega seotud kulusid, 
halduskoormust ja eeldatavat nõuete 
täitmata jätmisega seotud riski. Toetuste 
puhul peaks see hõlmama 
kindlasummaliste maksete, 
kindlamääraliste maksete ja ühikuhindade 
kasutamise kaalumist ning finantsmääruse 
artikli 125 lõike 1 kohaste kuludega 
mitteseotud rahastamisvahendite 
kasutamist. Kolmanda riigi kodanike 
sotsiaal-majandusliku kaasamisega seotud 
meetmete rakendamiseks ja kooskõlas 
ühissätete määruse artikliga 88 võib 
komisjon maksta liikmesriikidele hüvitisi, 
kasutades lihtsustatud kuluvõimalusi, sh 
ühekordseid makseid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liidu tervisevaldkonna 
tegevusprogrammi lõimimisega ESF+-i 
luuakse samuti sünergiat selliste algatuste 
ja poliitikameetmete väljatöötamise ja 

(11) Liidu tervisevaldkonna 
tegevusprogrammi lõimimisega ESF+-i 
luuakse samuti sünergiat selliste algatuste 
ja poliitikameetmete väljatöötamise ja 
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katsetamise, mille eesmärk on muuta 
tervishoiusüsteemid tulemuslikumaks, 
vastupanuvõimelisemaks ja kestlikumaks 
ja mida töötatakse välja ESF+ programmi 
alusel terviseharu raames, ning selle vahel, 
kuidas neid algatusi ja poliitikameetmeid 
liikmesriikides rakendatakse, kasutades 
vahendeid, mida pakutakse ESF+ määruses 
sätestatud muude harude raames.

katsetamise, mille eesmärk on muuta 
tervishoiusüsteemid tulemuslikumaks, 
juurdepääsetavamaks, 
vastupanuvõimelisemaks ja kestlikumaks 
ja mida töötatakse välja ESF+ programmi 
alusel terviseharu raames, ning selle vahel, 
kuidas neid algatusi ja poliitikameetmeid 
liikmesriikides rakendatakse, kasutades 
vahendeid, mida pakutakse ESF+ määruses 
sätestatud muude harude raames.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) ESF+ eesmärk peaks olema 
edendada tööhõivet aktiivse sekkumise 
kaudu, mis annab eelkõige noortele, 
pikaajaliselt töötutele ja tööturult 
eemalejäänud isikutele võimaluse (uuesti) 
tööturule lõimuda, samuti füüsilisest 
isikust ettevõtjana tegutsemise ja 
sotsiaalmajanduse edendamise kaudu. 
ESF+ eesmärk peaks olema parandada 
tööturgude toimimist, toetades 
tööturuasutuste, nt avalike tööturuasutuste 
nüüdisajastamist, et parandada nende 
suutlikkust tagada tööotsimise ja tööle 
siirdumise ajal intensiivsem sihipärane 
nõustamine ja juhendamine ning 
suurendada töötajate liikuvust. ESF+ peaks 
edendama naiste osalemist tööturul, 
kasutades meetmeid, mille eesmärk on
tagada muu hulgas parem töö- ja eraelu 
tasakaal ning juurdepääs lapsehoiule. ESF+ 
eesmärk peaks samuti olema tagada 
tervislik ja hästi kohandatud töökeskkond, 
et tulla toime terviseriskidega, mis on 
seotud muutuvate töövormidega ja
vananeva tööjõu vajadustega.

(13) ESF+ eesmärk peaks olema 
edendada tööhõivet aktiivse sekkumise 
kaudu, mis annab eelkõige noortele, 
puuetega inimestele ja krooniliste 
haigustega inimestele, pikaajaliselt 
töötutele ja majanduslikult 
mitteaktiivsetele isikutele ja ka neile, kes 
seisavad silmitsi diskrimineerimise eri 
vormidega, võimaluse (uuesti) tööturule 
lõimuda füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegutsemise ja sotsiaalmajanduse 
edendamise kaudu. ESF+ eesmärk peaks 
olema parandada tööturgude toimimist, 
toetades tööturuasutuste, nt avalike 
tööturuasutuste nüüdisajastamist, et 
parandada nende suutlikkust tagada 
tööotsimise ja tööle siirdumise ajal 
intensiivsem sihipärane nõustamine ja 
juhendamine ning suurendada töötajate 
liikuvust. ESF+ peaks edendama naiste 
osalemist tööturul, kasutades meetmeid, 
mille eesmärk on tagada muu hulgas parem 
töö- ja eraelu tasakaal ning juurdepääs 
lapsehoiule. ESF+ eesmärk peaks samuti 
olema tagada tervislik ja hästi kohandatud 
töökeskkond, et tulla toime
terviseriskidega, mis on seotud tööga ja 
muutuvate töövormidega ning vananeva 
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tööjõu vajadustega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) ESF+ peaks andma toetust, et 
muuta haridus- ja koolitussüsteemid 
kvaliteetsemaks, tulemuslikumaks ja 
tööturule vastavamaks, et oleks hõlpsam 
omandada võtmepädevusi, sh digioskusi, 
mis on kõigile vajalikud, et tagada 
eneseteostus ja -areng, tööhõive, sotsiaalne 
kaasatus ja kodanikuaktiivsus. ESF+ peaks 
soodustama edasiminekut hariduses ja 
koolituses ning tööle üleminekus, toetama 
elukestvat õpet ja tööalast 
konkurentsivõimet ning aitama kaasa 
konkurentsivõimele ja ühiskondlikule ja 
majanduslikule innovatsioonile, toetades 
neis valdkondades ulatuslikumat 
kasutuselevõttu võimaldavaid ja kestlikke 
algatusi. Seda võivad aidata saavutada 
näiteks töölõppimine ja õpipoisiõpe, 
elukestev nõustamine, oskuste 
prognoosimine koostöös tööstusharuga, 
ajakohased koolitusmaterjalid, 
prognoosimine ja hariduse omandanute 
edasise tegevuse jälgimine, 
haridustöötajate koolitamine, õpiväljundite 
valideerimine ning kvalifikatsioonide 
tunnustamine.

(14) ESF+ peaks andma toetust, et 
muuta haridus- ja koolitussüsteemid 
kvaliteetsemaks, tulemuslikumaks ja 
tööturule vastavamaks, et oleks hõlpsam 
omandada võtmepädevusi, sh digioskusi, 
mis on kõigile vajalikud, et tagada 
eneseteostus ja -areng, tööhõive, sotsiaalne 
kaasatus ja kodanikuaktiivsus. ESF+ peaks 
soodustama edasiminekut hariduses ja 
koolituses ning tööle üleminekus, toetama 
elukestvat õpet ja tööalast 
konkurentsivõimet ning aitama kaasa 
konkurentsivõimele ja ühiskondlikule ja 
majanduslikule innovatsioonile, toetades 
neis valdkondades ulatuslikumat 
kasutuselevõttu võimaldavaid ja kestlikke 
algatusi. Seda võivad aidata saavutada 
näiteks töölõppimine ja õpipoisiõpe, 
elukestev nõustamine, oskuste 
prognoosimine koostöös tööstusharuga, 
ajakohased koolitusmaterjalid, 
prognoosimine ja hariduse omandanute 
edasise tegevuse jälgimine, 
haridustöötajate koolitamine, õpiväljundite 
korrapärane ja jätkuv valideerimine ning 
kvalifikatsioonide tunnustamine.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Sünergia programmiga „Euroopa 
horisont“ peaks tagama, et ESF+ saab 
peavoolustada ja laiendada programmist 
„Euroopa horisont“ toetatavaid 

(17) Sünergia programmiga „Euroopa 
horisont“ peaks tagama, et ESF+ saab 
peavoolustada ja laiendada programmist 
„Euroopa horisont“ toetatavaid 
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uuenduslikke õpikavasid, et võimaldada 
inimestel omandada tuleviku töödeks 
vajalikke oskusi ja pädevusi.

uuenduslikke õpikavasid, et võimaldada 
inimestel omandada isiklikuks ja 
ametialaseks arenguks ning tuleviku 
töödeks vajalikke oskusi ja pädevusi. 
Komisjon peaks tagama terviseharu ja 
programmi „Euroopa horisont“ vahelise 
sünergia, et kiirendada tulemuste 
saavutamist tervisekaitse ja haiguste 
ennetamise valdkonnas.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Euroopa territoriaalse koostöö 
tulemusena piirkondlikul ja piiriülesel 
tasandil loodud sünergia on viinud ka
koostööprojektideni, et parandada 
tööhõivet, elanikkonna kõige 
haavatavamate rühmade kaasamist, 
demograafilisi probleeme, tervist ja 
haridust mitte ainult liidus, vaid ka 
ühinemiseelses etapis olevates riikides ja 
naaberriikides, kus Euroopa koostöö 
annab lisaväärtust. ESF+ peaks kaaluma 
seda tüüpi projektide rahastamise 
parandamist ning tagama teadmiste 
edastamise nende ja õigusloomeprotsessi 
vahel, et parandada Euroopa 
õigusraamistikku ja edendada heade 
tavade jagamist liidu piirkondade vahel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) ESF+ peaks toetama liikmesriikide 
püüdeid võitluses vaesuse vastu, et 
põlvkondadeüleselt murda ebasoodsate 
olude ring, ja edendama sotsiaalset 

(18) ESF+ peaks toetama liikmesriikide 
püüdeid võitluses vaesuse vastu, et 
põlvkondadeüleselt murda ebasoodsate 
olude ring, ja edendama sotsiaalset 
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kaasatust, tagades kõigile võrdsed 
võimalused ning võideldes 
diskrimineerimise ja tervisealase 
ebavõrdsuse vastu. Selleks on tarvis 
kasutusele võtta mitmesuguseid 
poliitikameetmeid, mis on suunatud kõige 
ebasoodsamas olukorras olevatele 
inimestele olenemata nende vanusest, sh 
lapsed, marginaliseerunud kogukonnad (nt 
romad) ja palgavaesed. ESF+ peaks 
edendama tööturult eemale jäänute 
aktiivset kaasamist, et tagada nende 
sotsiaal-majanduslik lõimimine. ESF+ 
tuleks kasutada ka selleks, et parandada 
võrdset ja õigeaegset juurdepääsu 
kvaliteetsetele, kestlikele ja taskukohastele 
teenustele, nagu tervishoid ja pikaajaline 
hooldus, eelkõige pere- ja 
kogukonnapõhised hooldusteenused. ESF+ 
peaks aitama nüüdisajastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, et eelkõige muuta 
need juurdepääsetavamaks.

kaasatust, tagades kõigile võrdsed 
võimalused, vähendades takistusi ning 
võideldes diskrimineerimise ja tervisealase 
ebavõrdsuse vastu. Selleks on muu hulgas
tarvis kasutusele võtta mitmesuguseid 
poliitikameetmeid, mis on suunatud kõige 
ebasoodsamas olukorras olevatele 
inimestele olenemata nende vanusest, sh 
lapsed, marginaliseerunud kogukonnad (nt 
romad) ja palgavaesed. ESF+ peaks 
edendama tööturult eemale jäänute 
aktiivset kaasamist, et tagada nende 
sotsiaal-majanduslik lõimimine. ESF+ 
tuleks kasutada ka selleks, et parandada 
võrdset ja õigeaegset juurdepääsu 
kvaliteetsetele, kestlikele ja taskukohastele 
teenustele, nagu isikukeskne tervishoid, 
sellega seotud ravi ja pikaajaline hooldus, 
eelkõige pere- ja kogukonnapõhised 
hooldusteenused. See hõlmab tervise 
edendamise ja haiguste ennetamise 
teenuseid osana esmatasandi 
tervishoiuteenustest. ESF+ peaks aitama 
nüüdisajastada sotsiaalkaitsesüsteeme, et 
eelkõige muuta need juurdepääsetavamaks.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Komisjon peaks suurendama 
liikmesriikide ja alaesindatud 
organisatsioonide osalemist, vähendades 
nii palju kui võimalik osalemist 
takistavaid asjaolusid, sealhulgas 
rahastamise taotlemise ja saamise 
halduskoormust.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 b) Üks liidu peamisi eesmärke on 
tervishoiusüsteemide tugevdamine, 
toetades tervishoiu- ja patsientide ravi 
süsteemide digiüleminekut ning kestliku 
terviseteabesüsteemi arendamist ning 
riiklike reformide toetamist, et muuta 
tervishoiusüsteemid tõhusamaks, 
ligipääsetavamaks ja 
vastupanuvõimelisemaks.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kui aidata inimestel säilitada 
kauem tervisliku ja aktiivse eluviisi ja 
avardada nende võimalusi aktiivselt oma 
tervise eest hoolitseda, mõjub see 
positiivselt tervisele, tervisealase 
ebavõrdsuse vähendamisele, 
elukvaliteedile, jõudlusele, 
konkurentsivõimele ja kaasavusele ning 
vähendab ühtlasi survet riigieelarvetele. 
Komisjonile on olnud oluline aidata 
liikmesriikidel saavutada nende kestliku 
arengu eesmärke, eelkõige eesmärki 3 
tagada kõikidele vanuserühmadele hea 
tervis ja heaolu17.

(36) ELi toimimise lepingu artiklis 168 
sätestatud nõuete täitmine nõuab pidevaid 
pingutusi. Kui aidata 
mittediskrimineerivalt kõigil inimestel 
säilitada tervisliku ja aktiivse eluviisi ja 
avardada nende võimalusi aktiivselt oma 
tervise eest hoolitseda, mõjub see 
positiivselt tervisele, tervisealase 
ebavõrdsuse vähendamisele, 
elukvaliteedile, jõudlusele, 
konkurentsivõimele ja kaasavusele ning 
vähendab ühtlasi survet riigieelarvetele.
Tervist mõjutava innovatsiooni, sh 
sotsiaalse innovatsiooni toetamine ja 
tunnustamine aitab lahendada 
tervishoiusektori jätkusuutlikkusega 
seotud probleeme demograafiliste 
muutustega toimetuleku raames. Ka on 
tervisealase ebavõrdsuse vähendamise 
meetmed olulised kaasava majanduskasvu 
saavutamiseks. Komisjonile on olnud 
oluline aidata liikmesriikidel saavutada 
nende kestliku arengu eesmärke, eelkõige 
eesmärki 3 tagada kõikidele 
vanuserühmadele hea tervis ja heaolu17.

_________________ _________________

17 COM (2016) 739 final 17 COM (2016) 739 final
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Maailma Terviseorganisatsiooni 
(WHO) määratluse kohaselt on tervis 
„täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse 
heaolu seisund ning mitte üksnes haiguse 
või puude puudumine“. Liidu 
elanikkonna tervise parandamise 
seisukohalt on oluline mitte keskenduda 
üksnes füüsilisele tervisele ja sotsiaalsele 
heaolule. WHO andmetel moodustavad 
vaimse tervise probleemid ligikaudu 40 % 
puuetega elatud aastatest. Ka on vaimse 
tervise probleemid väga erinevad, 
kauakestvad ning diskrimineerimist 
põhjustavad, suurendades 
märkimisväärselt tervisest tingitud 
ebavõrdsust. Lisaks sellele mõjutab 
majanduskriis ka vaimset tervist 
määravaid tegureid, kuna kaitsetegurid 
on nõrgemad ja riskitegurid suurenevad.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Otsustamisprotsessides, mis on 
seotud uuenduslike, tõhusate ja 
vastupanuvõimeliste tervisesüsteemide 
kavandamise ja haldamisega, 
kvaliteetsetele tervishoiuteenustele üldise 
juurdepääsu tagamise vahendite 
edendamisega ning parimate tavade 
vabatahtliku ulatuslikuma rakendamisega, 
tuleks toetuda tõenditele ja Euroopa Liidu 
tervishoiusüsteemide ühistele väärtustele ja 
põhimõtetele, nagu on märgitud nõukogu 
2. juuni 2006. aasta järeldustes.

(37) Otsustamisprotsessides, mis on 
seotud uuenduslike, tõhusate ja 
vastupanuvõimeliste tervisesüsteemide 
kavandamise ja haldamisega, 
kvaliteetsetele isikukesksetele 
tervishoiuteenustele ja nendega seotud 
raviteenustele üldise juurdepääsu tagamise 
vahendite edendamisega ning parimate 
tavade vabatahtliku ulatuslikuma 
rakendamisega, tuleks toetuda tõenditele ja 
Euroopa Liidu tervishoiusüsteemide 
ühistele väärtustele ja põhimõtetele, nagu 
on märgitud nõukogu 2. juuni 2006. aasta 
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järeldustes. See hõlmab tervise 
edendamise ja haiguste ennetamise 
teenuseid osana esmatasandi 
tervishoiuteenustest.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Eelmised liidu tegevusprogrammid 
rahvatervise valdkonnas (2003–2008) ja 
tervisevaldkonnas (2008–2013 ja 2014–
2020), mis kehtestati vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 
1786/2002/EÜ1a ja otsusega nr 
1350/2007/EÜ1b ning määrusega (EL) nr 
282/20141c („eelmised 
terviseprogrammid“) on saanud 
positiivseid hinnanguid paljude oluliste 
arengusuundade ja parenduste eest. 
ESF+ terviseharu peaks tuginema 
eelmiste terviseprogrammide saavutustele.

____________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
septembri 2002. aasta otsus 
1786/2002/EÜ, millega võetakse vastu 
ühenduse tegevusprogramm rahvatervise 
valdkonnas (aastateks 2003–2008) (EÜT 
L 271, 9.10.2002, lk 1).

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2007. aasta otsus 
nr 1350/2007/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse teine tervisevaldkonna 
tegevusprogramm (2008–2013) (ELT 
L 301, 20.11.2007, lk 3).

1c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) 
nr 282/2014, millega luuakse liidu kolmas 
tervisevaldkonna tegevusprogramm 
aastateks 2014–2020 ja tunnistatakse 
kehtetuks otsus nr 1350/2007/EÜ 
(ELT L 86, 21.3.2014, lk 1).
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 b) ESF+ terviseharuga tuleks 
edendada meetmeid valdkondades, kus on 
olemas liidu lisaväärtus, mida saaks 
tõendada järgmiste näitajate alusel: heade 
tavade vahetamine liikmesriikide ja 
piirkondade vahel; teadmiste vahetamise 
või vastastikuse õppe võrgustike 
toetamine; tervishoiutöötajate 
kvalifikatsiooni toetamine; piiriüleste 
ohtude käsitlemine riskide vähendamiseks 
ja nende tagajärgede leevendamiseks;
teatavate siseturuga seotud küsimuste 
käsitlemine, mille puhul on liidul 
märkimisväärsed õigused, et tagada 
kvaliteetsete lahenduste elluviimine kõigis 
liikmesriikides; innovatsiooni potentsiaali 
avamine tervise valdkonnas; meetmed, 
mille tulemusel võidakse luua võrdleva 
analüüsi süsteem, et võimaldada teadlike 
otsuste tegemist liidu tasandil; suurem 
tõhusus topelttööst põhjustatud 
ressursside raiskamise ärahoidmise ja 
rahaliste vahendite kasutamise 
optimeerimise teel.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) ESF+ terviseharu peaks aitama 
kaasa haiguste ennetamisele liidu kodanike
kogu eluea vältel ja tervise edendamisele, 
käsitledes terviseriskitegureid, nagu 
tubakatarbimine ja passiivne suitsetamine, 
kahjulik alkoholitarbimine, ebaseaduslike 
uimastite tarbimine ja uimastitega seotud 
tervisekahjude vähendamine, ebatervislik 

(38) ESF+ terviseharu peaks aitama
kaasa haiguste ennetamisele ja varasele 
diagnoosimisele liidus elavate inimeste
kogu eluea vältel ja tervise edendamisele, 
käsitledes terviseriskitegureid, nagu 
tubakatarbimine, suitsetamine ja passiivne 
suitsetamine, kahjulik alkoholitarbimine, 
keskkonnast tulevad terviseohud, 
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toitumine ja kehalise aktiivsuse 
puudumine, ning soodustama tervislikke 
eluviise toetavaid tingimusi, et täiendada 
liikmesriikide meetmeid kooskõlas 
asjakohaste strateegiatega. ESF+ 
terviseharu peaks edendama tõhusaid 
ennetamismudeleid, uuenduslikku 
tehnoloogiat ning uusi ärimudeleid ja -
lahendusi, et aidata liikmesriikidel 
kujundada uuenduslikke, tõhusaid ja 
kestlikke tervishoiusüsteeme ning 
hõlbustada Euroopa kodanike juurdepääsu 
parematele ja ohutumatele 
tervishoiuteenustele.

ebaseaduslike uimastite tarbimine ja 
uimastitega seotud tervisekahjude 
vähendamine, rasvumine ja ebatervislik 
toitumine, mis on seotud ka vaesusega,
kehalise aktiivsuse puudumine, ning 
soodustama tervislikke eluviise toetavaid 
tingimusi, üldsuse suuremat teadlikkust 
ohuteguritest, hästi kavandatud 
rahvatervisealaseid meetmeid üldisele 
tervisele avalduva nakkuskoormuse ja 
nakkuste mõju ning ennetatavate 
nakkushaiguste vähendamiseks, sh 
vaktsineerimise kaudu, kogu eluea vältel, 
et täiendada liikmesriikide meetmeid 
kooskõlas asjakohaste strateegiatega. 
Sellega seoses tuleks erilist tähelepanu 
pöörata terviseharidusele, kuna see aitab 
üksikisikutel ja kogukondadel parandada 
tervist, suurendada teadmisi ja mõjutada 
hoiakuid. Praegusi terviseprobleeme saab 
mõjusalt lahendada üksnes liidu tasandil 
tehtava koostööga ja liidu tegevuse 
jätkamisega tervise valdkonnas. ESF+ 
terviseharu peaks toetama asjaomaste liidu 
õigusaktide rakendamist, edendama
kõigini jõudvaid tõhusaid ennetamis- ja 
teadlikkuse suurendamise mudeleid, 
uuenduslikku tehnoloogiat ning uusi 
ärimudeleid ja -lahendusi, et aidata 
liikmesriikidel kujundada uuenduslikke, 
juurdepääsetavaid, tõhusaid ja kestlikke 
tervishoiusüsteeme ning hõlbustada liidus 
nii linna- kui ka maapiirkonnas elavate 
inimeste juurdepääsu parematele ja 
ohutumatele tervishoiuteenustele. Selleks 
et valdkondadevahelise koostöö 
potentsiaali täielikult ära kasutada ja 
parandada sünergiat ja ühtekuuluvust 
teiste poliitikavaldkondadega ESF+ 
üldeesmärkide saavutamiseks, tuleks 
sporti ja kehalist aktiivsust kasutada kui 
vahendit ESF+ meetmetes, mille eesmärk 
on eelkõige tervise edendamine ja 
haiguste ennetamine.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Terviseharu meetmete 
rakendamiseks peaks komisjon toetama 
tervise juhtnõukogu loomist. Lisaks peaks 
komisjon soovitama võimalusi ja 
meetodeid tervishoiumeetmete kooskõlla 
viimiseks Euroopa poolaasta protsessiga, 
omades nüüd volitusi soovitada 
tervishoiusüsteemide (ja muude tervist 
mõjutavate sotsiaalsete tegurite) 
reformimist, et parandada liikmesriikide 
tervishoiu- ja sotsiaalkaitsesüsteemide 
juurdepääsetavust ja kestlikkust.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Mittenakkuslike haiguste arvele 
langeb üle 80 % enneaegsest suremusest 
liidus ja tulemuslik ennetamine hõlmab 
mitut piiriülest mõõdet. Euroopa Parlament 
ja nõukogu on samas rõhutanud vajadust 
viia miinimumini tõsiste piiriüleste 
terviseohtude, nagu nakkushaiguste ning 
muude bioloogiliste, keemiliste, 
keskkonna- ja tundmatute ohtude mõju 
rahvatervisele, toetades valmisoleku ja 
reageerimisega seotud suutlikkuse 
suurendamist.

(39) Mittenakkuslike haiguste arvele 
langeb üle 80 % enneaegsest suremusest 
liidus ja tulemuslik ennetamine hõlmab 
mitut valdkonnaülest meedet ja piiriülest 
mõõdet. Euroopa Parlament ja nõukogu on 
samas rõhutanud vajadust viia 
miinimumini tõsiste piiriüleste 
terviseohtude, nagu äkilise ja kumulatiivse 
keskkonnasaaste ja heidete,
nakkushaiguste ning muude bioloogiliste, 
keemiliste, keskkonna- ja tundmatute 
ohtude mõju rahvatervisele, toetades 
valmisoleku ja reageerimisega seotud 
suutlikkuse suurendamist.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Pidevad investeeringud 
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innovaatilistesse kogukonnapõhistesse 
lähenemisviisidesse piiriüleste haiguste, 
nagu HIV/AIDSi-, tuberkuloosi- ja 
viirusliku hepatiidi epideemia vastu 
võitlemiseks on väga olulised, sest
haiguste sotsiaalne mõõde on peamine 
tegur, mis mõjutab võimet käsitada neid 
liidus ja naaberriikides epideemiana.
Ambitsioonikam poliitiline juhtimine ning 
piisavad tehnilised ja rahalised vahendid 
kestliku piirkondliku reageerimise 
saavutamiseks võitluses HIV/AIDSi, 
tuberkuloosi ja hepatiidi vastu Euroopas 
on olulise tähtsusega kestliku arengu 
eesmärkide saavutamisel kõnealuste 
haiguste osas.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Tervisesüsteemide tõhususe ja 
kodanike tervise nimel on oluline 
vähendada ravimiresistentsete ja 
tervishoiuteenustega seotud infektsioonide 
levikut ning tagada tulemuslike 
antimikroobikumide kättesaadavus.

(40) Tervisesüsteemide tõhususe ja 
kodanike tervise nimel on oluline 
vähendada ravimiresistentsete ja 
tervishoiuteenustega seotud infektsioonide 
levikut ning tagada tulemuslike 
antimikroobikumide kättesaadavus, 
vähendades samas nende kasutamist, et 
aidata võidelda 
antimikroobikumiresistentsuse vastu.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) ESF+ terviseharu ja sellesse 
harusse kuuluvate meetmete mõningate 
eesmärkide eripära arvestades sobivad 
nendega seotud tegevusi kõige paremini 
rakendama liikmesriikide vastavad 
pädevad asutused. Neid liikmesriikide 

(42) ESF+ terviseharu ja sellesse 
harusse kuuluvate meetmete mõningate 
eesmärkide eripära arvestades sobivad 
nendega seotud tegevusi kõige paremini 
rakendama liikmesriikide vastavad 
pädevad asutused kodanikuühiskonna 
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määratud ametiasutusi tuleks seepärast 
lugeda kindlaksmääratud toetusesaajateks 
[uue finantsmääruse] artikli [195] 
tähenduses ja neile tuleks toetust anda ilma 
projektikonkurssi eelnevalt avaldamata.

aktiivsel toetusel. Neid liikmesriikide 
määratud ametiasutusi ning vajaduse 
korral ka kodanikuühiskonna 
organisatsioone tuleks seepärast lugeda 
kindlaksmääratud toetusesaajateks [uue 
finantsmääruse] artikli [195] tähenduses ja 
neile tuleks toetust anda ilma 
projektikonkurssi eelnevalt avaldamata.

Selgitus

Raportis tuleks taotleda kodanikuühiskonna sisulist kaasamist liikmesriikide pädevate 
asutuste toetamisse. Kodanikuühiskonna kaasamine on ettepaneku eesmärkide saavutamiseks 
hädavajalik.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Ebatõhususe ja puuduste 
ärahoidmiseks programmide 
kontrollimisel peaks komisjon rakendama 
ja kasutama programmilisi ja 
meetmepõhiseid kontrollnäitajaid, et 
tagada programmi eesmärkide 
saavutamine.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 b) ESF + programmis tuleks 
käsitleda olemasolevaid takistusi 
kodanikuühiskonna osalemisele, näiteks 
lihtsustades taotlusmenetlusi, leevendades 
finantskriteeriume, loobudes mõnel juhul 
kaasrahastamise määrast, kuid 
suurendades koolituse ja hariduse kaudu 
ka patsientide, nende organisatsioonide ja 
muude sidusrühmade suutlikkust.
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Programmi eesmärk on ka võimaldada 
oma eesmärkide saavutamisele kaasa 
aitavate Euroopa tasandi 
kodanikuühiskonna võrgustike ja 
organisatsioonide, sealhulgas liidu 
tasandi organisatsioonide toimimist.

Selgitus

„Kodanikuühiskonna roll on ühiskonna heaolu saavutamisel otsustava tähtsusega. 
Kodanikuühiskonnal on ainulaadne lisaväärtuse, kuna see annab inimestele mõjuvõimu, mille 
puudumine võib tuua kaasa halva tervise.“ (Greer, S., Wismar, M., Pastorino, G. ja Kosinska, 
M. (2017) „Kodanikuühiskond ja tervis“).

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 c) ESF+ terviseharu rakendamisel 
tuleks võtta arvesse liikmesriikide 
vastutust oma tervisepoliitika 
määratlemisel ning terviseteenuste ja 
arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks 
muutmisel. Võttes arvesse aluslepingust 
tulenevaid kohustusi ja liikmesriikide rolli 
peamise partnerina liidu 
otsustusprotsessis, tuleks kaasata 
piirkondliku tasandi pädevad asutused, et 
tagada liidu tervishoiupoliitika tõhus ja 
püsiv mõju, integreerides selle kohapealse 
sotsiaalpoliitikaga.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) ELi tervisealased õigusaktid 
mõjutavad vahetult kodanike elu, 
tervisesüsteemide tõhusust ja 
vastupanuvõimet ning siseturu sujuvat 

(44) ELi tervisealased õigusaktid 
mõjutavad vahetult kodanike elu, 
tervisesüsteemide tõhusust ja 
vastupanuvõimet ning siseturu sujuvat 
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toimimist. Meditsiinitooteid ja -
tehnoloogiat (ravimeid, meditsiiniseadmeid 
ja inimpäritoluga aineid), tubakaalaseid 
õigusnorme, patsientide õigusi piiriüleses 
tervishoius ning tõsiseid piiriüleseid 
terviseohte käsitlev reguleeriv raamistik on 
ELis tervise kaitsmisel väga tähtis. 
Õigusaktides ning nende rakendamisel ja 
nende täitmise tagamisel tuleb pidada 
sammu innovatsiooni ja teadusuuringute 
arenguga ning ühiskondlike muutustega 
kõnealuses valdkonnas, täites ühtlasi 
tervise-eesmärke. Seepärast tuleb pidevalt 
arendada tõendusbaasi, mis on vajalik 
selliste teaduslikku laadi õigusaktide 
rakendamiseks.

toimimist. Meditsiinitooteid ja -
tehnoloogiat (ravimeid, meditsiiniseadmeid 
ja inimpäritoluga aineid), tubakaalaseid 
õigusnorme, patsientide õigusi piiriüleses 
tervishoius ning tõsiseid piiriüleseid 
terviseohte käsitlev reguleeriv raamistik on 
ELis tervise kaitsmisel väga tähtis. Lisaks 
avaldavad paljud muud liidu õigusaktid, 
nt need, mis on seotud toidu ja toidu 
märgistamise, õhusaaste, 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate 
kemikaalide ja pestitsiididega, 
märkimisväärset mõju tervisele. Mõnel 
juhul ei mõisteta selgelt keskkonnaohtude 
kumulatiivset mõju, mis võib põhjustada 
lubamatut ohtu kodanike tervisele.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Tervisemõjudega õigusaktide ning 
nende rakendamise ja jõustamise puhul 
tuleks pidada sammu innovatsiooni ja 
teadusuuringute arenguga ning 
ühiskondlike muutustega kõnealuses 
valdkonnas, tuginedes seejuures 
ettevaatuspõhimõttele, nagu 
aluslepingutes on sätestatud. Seepärast on 
vaja pidevalt arendada tõendusbaasi, mis 
on vajalik selliste teadusliku iseloomuga 
õigusaktide rakendamiseks ning selleks, et 
tagada sõltumatu kontrolli võimalus, 
millega võita tagasi üldsuse usaldus liidu 
protsesside vastu. Ja kuna nende andmete 
jagamine on juba oma olemuselt avalikes 
huvides, tuleks tagada kõrgeim 
läbipaistvuse tase.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 b) Terviseprobleeme ei saa lahendada 
üksi tervishoiusektoris, sest tervis sõltub 
mitmest selle sektori välisest tegurist.
Seetõttu, nagu märgiti Maastrichti ja 
Amsterdami lepingutes, on „tervis 
kõikides poliitikavaldkondades“ oluline, 
et liit suudaks tulevaste probleemidega 
toime tulla. Samas on üks suuremaid 
probleeme, millega Euroopa 
tervishoiusektor praegu silmitsi seisab, 
muude sektorite teavitamine nende otsuste 
mõjust tervisele ja tervise integreerimine 
poliitikavaldkondadesse. Olulisi 
edusamme tervise valdkonnas on seni 
täheldatud selliste valdkondade poliitikas 
nagu haridus, liiklus, toitumine, 
põllumajandus, tööjõud või planeerimine.
Näiteks on südametervise osas täheldatud 
märkimisväärset edasiminekut tänu 
muutustele poliitikas ja eeskirjades, mis 
on seotud toidu kvaliteedi, suurema 
kehalise aktiivsuse ja vähenenud 
suitsetamisega.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Käesoleva määruse teatavate 
mitteoluliste osade muutmiseks peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, 
et muuta ja täiendada lisasid seoses 
näitajatega. On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 

(52) Käesoleva määruse teatavate 
mitteoluliste osade muutmiseks peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, 
et muuta ja täiendada lisasid seoses 
näitajatega. On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide ja professionaalsete 
reguleerimisasutustega, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13.
aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 
parema õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
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delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESF+ eesmärk on toetada liikmesriike, et 
saavutada suur tööhõive, õiglane 
sotsiaalkaitse ning oskustega ja 
vastupanuvõimeline tööjõud, kes on 
tulevases töömaailmas toimetulekuks 
valmis, kooskõlas Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni 17. novembril 2017 
välja kuulutatud Euroopa sotsiaalõiguste 
sambas sisalduvate põhimõtetega.

ESF+ eesmärk on toetada liikmesriike, et 
saavutada suur tööhõive, õiglane 
sotsiaalkaitse ning oskustega ja 
vastupanuvõimeline tööjõud, kes on 
tulevases töömaailmas toimetulekuks 
valmis, kooskõlas Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni 17. novembril 2017 
välja kuulutatud Euroopa sotsiaalõiguste 
sambas sisalduvate põhimõtetega. ESF+ 
eesmärk on ka aidata saavutada ÜRO 
kestliku arengu eesmärke ja täita Pariisi 
kokkuleppe raames võetud kohustusi.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESF+ toetab ja täiendab liikmesriikide 
poliitikat, mille eesmärk on tagada võrdsed 
võimalused, tööturule juurdepääs, õiglased 
töötingimused, sotsiaalkaitse ja kaasamine 
ja inimeste tervise väga hea kaitse, ning 
lisab sellele poliitikale väärtust.

ESF+ toetab ja täiendab liikmesriikide 
poliitikat, mille eesmärk on tagada võrdsed 
võimalused, tööturule juurdepääs, õiglased 
töötingimused, sotsiaalkaitse, vaesuse 
kaotamine, sotsiaalne kaasamine ja 
inimeste tervise väga hea kaitse, ning lisab 
sellele poliitikale väärtust.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt ix

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ix) parandada võrdset ja õigeaegset 
juurdepääsu kvaliteetsetele, kestlikele ja 
taskukohastele teenustele; nüüdisajastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, sealhulgas 
parandada juurdepääsu sotsiaalkaitsele; 
muuta tervishoiusüsteemid ja pikaajalise 
hoolduse teenused juurdepääsetavamaks, 
tulemuslikumaks ja 
vastupanuvõimelisemaks;

ix) parandada võrdset ja õigeaegset 
juurdepääsu kvaliteetsetele, kestlikele ja 
taskukohastele isikukesksetele 
tervishoiuteenustele ja nendega seotud 
raviteenustele (sh tervise edendamisele ja 
haiguste ennetamisele); nüüdisajastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, sealhulgas 
parandada juurdepääsu sotsiaalkaitsele; 
muuta tervishoiusüsteemid ja pikaajalise 
hoolduse teenused juurdepääsetavamaks, 
tulemuslikumaks ja 
vastupanuvõimelisemaks;

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ix a) edendada haiguste ennetamist ja 
varast diagnoosimist ning tervise 
edendamist kogu elu jooksul;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt x

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) edendada vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutuse ohus elavate inimeste, sh enim 
puudust kannatavate isikute ja laste 
sotsiaalset lõimimist;

(x) edendada vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutuse ohus elavate inimeste, sh enim 
puudust kannatavate isikute ja laste 
sotsiaalset lõimimist, võttes mu hulgas 
arvesse innovaatiliste meetmete 
kasutamist, nagu sotsiaalne kaasamine 
spordi ja kehalise aktiivsuse kaudu;
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. arukam Euroopa, mida aitab 
saavutada aruka spetsialiseerumisega ja 
peamise progressi võimaldava 
tehnoloogiaga seotud oskuste arendamine, 
tööstusüleminekuga seotud valdkondlik 
koostöö oskuste ja ettevõtluse alal, 
teadlaste koolitamine, kõrgharidusasutuste, 
kutseharidus- ja -õppeasutuste, uurimis- ja 
tehnoloogiakeskuste ning ettevõtete ja 
klastrite vaheliste võrgustike ja 
partnerlussuhete loomine, samuti mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
ja sotsiaalmajanduse toetamine;

1. arukam Euroopa, mida aitab 
saavutada aruka spetsialiseerumisega ja 
peamise progressi võimaldava 
tehnoloogiaga seotud oskuste arendamine, 
tööstusüleminekuga seotud valdkondlik 
koostöö oskuste ja ettevõtluse alal, 
teadlaste koolitamine, kõrgharidusasutuste, 
kutseharidus- ja -õppeasutuste, uurimis- ja 
tehnoloogiakeskuste, meditsiini- ja 
tervishoiukeskuste, ettevõtete ja klastrite 
vaheliste võrgustike ja partnerlussuhete 
loomine, samuti mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate ja 
sotsiaalmajanduse toetamine;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. keskkonnahoidlikum, vähese CO2-
heitega Euroopa, mida aitab saavutada 
oskuste ja kvalifikatsioonide 
kohandamiseks vajalik haridus- ja 
koolitussüsteemide parandamine, kõigi, sh 
tööjõu oskuste täiendamine ning 
keskkonna, kliima ja energeetikaga ja 
biomajandusega seotud sektorites uute 
töökohtade loomine.

2. keskkonnahoidlikum, vähese CO2-

heitega Euroopa, mida aitab saavutada 
oskuste ja kvalifikatsioonide 
kohandamiseks vajalik haridus- ja 
koolitussüsteemide parandamine, 
elanikkonna teadlikkuse tõstmine kestliku 
arengu ja eluviisi kohta, kõigi, sh tööjõu 
oskuste täiendamine ning keskkonna, 
kliima ja energeetikaga ning 
ringmajanduse ja biomajandusega seotud 
sektorites uute kvaliteetsete töökohtade 
loomine.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Terviseharu raames toetab ESF+ 
tervise edendamist ja haiguste ennetamist, 
aitab muuta tervisesüsteemid 
tulemuslikumaks, juurdepääsetavamaks ja 
vastupanuvõimelisemaks ning tervishoiu 
ohutumaks, vähendab tervisealast 
ebavõrdsust, kaitseb kodanikke piiriüleste 
terviseohtude eest ning toetab ELi 
tervisealaseid õigusakte.

3. Terviseharu raames aitab ESF+ 
kaasa inimeste tervise kõrgetasemelisele 
kaitsele ja haiguste ennetamisele, sh 
füüsilise tegevuse ja tervisehoiualase 
kasvatustöö edendamise kaudu, aitab 
muuta tervisesüsteemid tulemuslikumaks, 
juurdepääsetavamaks ja 
vastupanuvõimelisemaks ning tervishoiu 
ohutumaks, vähendab tervisealast 
ebavõrdsust, tõstab eeldatavat eluiga 
sünnil, kaitseb kodanikke piiriüleste 
terviseohtude eest ning tugevdab ja toetab 
tervisega seotud ELi õigusakte, sh 
keskkonna seisundi valdkonnas, ja 
edendab „tervist kõikides 
poliitikavaldkondades“. Liidu 
tervishoiupoliitika peaks juhinduma 
kestliku arengu eesmärkidest, tagamaks 
selle, et liit ja liikmesriigid saavutaksid 
kestliku arengu eesmärgi nr 3 (tagada 
kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja 
heaolu) sihid.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ESF+ rahastamispaketi kogusuurus 
aastatel 2021–2027 on jooksevhindades 
101 174 000 000 eurot.

1. ESF+ rahastamispaketi kogusuurus 
aastatel 2021–2027 on jooksevhindades 
120 457 000 000 eurot.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tööhõive ja sotsiaalse 3. Tööhõive ja sotsiaalse 
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innovatsiooni haru ning terviseharu 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
jooksevhindades 1 174 000 000 eurot.

innovatsiooni haru ning terviseharu 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
jooksevhindades 1 234 000 000 eurot.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) 413 000 000 miljonit eurot 
terviseharu rakendamiseks.

(b) 473 000 000 miljonit eurot (0,36 % 
2021.–2027 aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku mahust) terviseharu 
rakendamiseks.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõigi eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluva ESF+ haru raames rakendatavate 
programmide, samuti tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni haru ning terviseharu raames 
toetatavate tegevuste ettevalmistamise, 
rakendamise, seiramise ja hindamise 
käigus tagatakse naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus. Nende ettevalmistamise, 
rakendamise, seiramise ja hindamise 
käigus edendatakse ühtlasi kõigi võrdseid 
võimalusi ning hoitakse ära 
diskrimineerimine soo, rassi või etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuse, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
põhjal.

1. Kõigi eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluva ESF+ haru raames rakendatavate 
programmide, samuti tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni haru ning terviseharu raames 
toetatavate tegevuste ettevalmistamise, 
rakendamise, seiramise ja hindamise 
käigus tagatakse naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus. Nende ettevalmistamise, 
rakendamise, seiramise ja hindamise 
käigus edendatakse ühtlasi kõigi võrdseid 
võimalusi, sh puuetega inimeste 
juurdepääsu tööturule, ning hoitakse ära 
diskrimineerimine soo, rassi või etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuse, 
puude või tervisliku seisundi, vanuse või 
seksuaalse sättumuse põhjal.

Selgitus

Nii teadusuuringud kui ka patsiendiorganisatsioonid on esitanud selgeid tõendeid selle kohta, 
et patsiendid kogevad Euroopa Liidus eri laadi diskrimineerimist oma tervisliku seisundi 
ja/või muude põhjuste tõttu. Patsiendid ei ole Euroopa Liidus alati diskrimineerimisvastaste 
õigusaktidega kaitstud, sõltuvalt diskrimineerimise põhjustest ja liikmesriigist, kus 
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diskrimineerimise juhtum aset leiab. On oluline, et iga uus seadusandlik tekst käsitleks 
sõnaselgelt sellist diskrimineerimise liiki.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid keskendavad eelarve jagatud 
täitmise raames eraldatud ESF+ vahendid 
sekkumistele, milles käsitletakse nende 
riiklikes reformikavades, Euroopa 
poolaasta raames ning ELi toimimise 
lepingu artikli 121 lõike 2 ja artikli 148 
lõike 4 kohaselt vastu võetud asjaomastes 
riigipõhistes soovitustes kindlaks tehtud 
probleeme, ning võtavad arvesse Euroopa 
sotsiaalõiguste sambas sisalduvaid 
põhimõtteid ja õigusi.

Liikmesriigid keskendavad eelarve jagatud 
täitmise raames eraldatud ESF+ vahendid 
sekkumistele, milles käsitletakse nende 
riiklikes reformikavades, Euroopa 
poolaasta raames ning ELi toimimise 
lepingu artikli 121 lõike 2 ja artikli 148 
lõike 4 kohaselt vastu võetud asjaomastes 
riigipõhistes soovitustes kindlaks tehtud 
probleeme, milles võetakse arvesse 
Euroopa sotsiaalõiguste sambas sisalduvaid 
põhimõtteid ja õigusi, mis on täielikult 
kooskõlas Pariisi kokkuleppe ja ÜRO 
kestliku arengu eesmärkidega.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmides, mille jaoks 
saadakse eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluva ESF+ haru raames antavat üldist 
toetust, kasutatakse rakendamisel tehtud 
edusammude jälgimiseks käesoleva 
määruse 1. lisas esitatud ühiseid väljund- ja 
tulemusnäitajaid. Programmides võib 
kasutada ka programmipõhiseid näitajaid.

1. Programmides, mille jaoks 
saadakse eelarve jagatud täitmise alla 
kuuluva ESF+ haru raames antavat üldist 
toetust, kasutatakse rakendamisel tehtud 
edusammude jälgimiseks käesoleva 
määruse 1. lisas esitatud ühiseid väljund- ja 
tulemusnäitajaid. Programmides võib 
kasutada ka programmipõhiseid näitajaid
ja meetmepõhiseid näitajaid.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt -a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) toetada liidu rahvatervise 
strateegiat, mille eesmärgid on järgmised:

i) liikmesriikide toetamine nende 
pingutustes kaitsta ja edendada 
rahvatervist;

ii) liidu tervishoiualaste ülesannete 
edendamine vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklile 168, milles sätestatakse,
et kogu liidu poliitika ja kõigi meetmete 
määratlemisel ja rakendamisel tagatakse 
inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tugevdada liidus kriisideks 
valmisolekut, nende ohjet ja neile 
reageerimist, et kaitsta kodanikke
piiriüleste terviseohtude eest:

a) tugevdada liidus kriisideks 
valmisolekut, nende ohjet ja neile 
reageerimist, et tegelda piiriüleste 
terviseohtudega:

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt a – alapunkt -iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) kavandada hästi 
rahvatervisealaseid meetmeid 
nakkuskoormuse ja nakkuste mõju ja 
ennetatavate nakkushaiguste 
vähendamiseks;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt a – alapunkt -iv b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv b) toetada oskuste ja vahendite 
arendamist tõhusa riskist teavitamise 
eesmärgil;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) investeerida tervise edendamisse ja 
haiguste ennetamisse;

i) investeerida tervise edendamisse ja 
haiguste ennetamisse, sh tervisealaste 
teadmiste ja haridusprogrammide ning 
kehalise aktiivsuse edendamise kaudu;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b – alapunkt -i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) investeerida varasesse 
diagnoosimisse ja sõeluuringutesse;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) toetada tervishoiu- ja 
hoolekandesüsteemide digiüleminekut;

ii) toetada tervishoiu- ja
hoolekandesüsteemide digiüleminekut, 
millega täidetakse patsientide ja kodanike 
vajadusi ja lahendatakse muresid, 
eelkõige linkide loomisega 
meediapädevust ja digioskusi toetavate 
programmide juurde;
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) edendada digitaalseid avalikke 
teenuseid sellistes valdkondades nagu 
tervis;

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii b) tugevdada terviseteabe turvalisust 
ja kvaliteeti;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) toetada liidu jätkusuutliku 
terviseteabesüsteemi arendamist;

ii) toetada liidu jätkusuutliku, 
läbipaistva ja ligipääsetava
terviseteabesüsteemi arendamist, tagades 
samal ajal isikuandmete kaitse;

(Komisjoni ettepanekus artikli 26 punkti b alapunktide numeratsioon ei ole õige – seal on 
kaks punkti tähisusega ii.)

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) toetada liikmesriike teadmussiirdes, iii) toetada liikmesriike teadmussiirdes
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mis on kasulik tulemuslikumate, 
kättesaadavamate ja 
vastupanuvõimelisemate tervisesüsteemide 
kujundamiseks ning paremaks tervise 
edendamiseks ja haiguste ennetamiseks 
tehtavate riiklike reformiprotsesside jaoks, 
käsitledes eelkõige Euroopa poolaasta 
raames kindlaks tehtud probleeme;

ja rakendustegevuses, mis on kasulik 
tulemuslikumate, kättesaadavamate, 
vastupanuvõimelisemate, 
mittediskrimineerivamate, kaasavamate ja 
võrdsemate sotsiaalse ebavõrdsuse 
vastaste tervisesüsteemide kujundamiseks 
ning paremaks tervise edendamiseks ja 
haiguste ennetamiseks tehtavate riiklike 
reformiprotsesside jaoks, käsitledes 
eelkõige Euroopa poolaasta raames 
kindlaks tehtud probleeme. See hõlmab ka 
kvaliteetsete riiklike registrite toetamist, 
mis annavad ka võrreldavaid andmeid.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) toetada üleminekut isikukesksele 
ravile, tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna 
lähiteenustele ning kogukonnapõhisele 
integreeritud ravile, edendades eelkõige 
organisatsioonimudeleid, mis põhinevad 
kutsealade vahelisel meeskonnatööl ja 
mitme sidusrühma võrgustikel;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iv b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv b) tagada kõigi asjaomaste 
sidusrühmade kaasamine eespool 
nimetatud meetmetesse nii liidu ja/või 
riigi tasandil, kui see on asjakohane;

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iv c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv c) töötada välja ja rakendada 
vahendeid ja strateegiaid, et hoida ära ja 
võidelda tervisealase ebavõrdsuse vastu 
ning edendada sotsiaalset kaasatust, 
kodanike mõjuvõimu suurendamist ja 
kogukonna osalemist;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) toetada ravimeid ja 
meditsiiniseadmeid käsitlevate 
õigusnormide rakendamist;

i) toetada ravimeid ja 
meditsiiniseadmeid käsitlevate 
õigusnormide rakendamist ning ravimite 
kättesaadavust kogu liidus;

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt c – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) toetada komisjoni tarbijaohutuse 
komiteed ning tervise-, keskkonna- ja uute 
riskide teaduskomiteed;

vi) toetada „tervis kõikides 
poliitikavaldkondades“ arendamist ning 
kehtestada protsessid, mille abil on kõigis 
poliitikavaldkondades võimalik arvesse 
võtta tervisele avalduvat mõju;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) toetada muude tervisele mõju 
avaldavate liidu õigusaktide ja poliitika 
järelevalvet, rakendamist ja tugevdamist, 
et aidata tagada inimeste tervise 
kõrgetasemeline kaitse, sealhulgas, kuid 
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mitte ainult seoses järgmisega:

i) õhusaaste;

ii) sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavad kemikaalid ja muud 
kahjulike omadustega kemikaalid;

iii) toidus, vees ja õhus leiduvad 
pestitsiidide jäägid;

iv) toit ja toidu märgistamine, 
sealhulgas transrasvhapete, alkoholi 
märgistamise, lisaainete ja toiduga 
kokkupuutuvate materjalide osas;

Selgitus

Muude tervisele mõju avaldavate liidu õigusaktide tugevdamise ja rakendamise vajaduse 
lisamine on loomulik tagajärg, mis tuleneb ELi toimimise lepingu artiklist 168, milles 
sätestatakse, et kogu liidu poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tagatakse
inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) toetada koostöö arendamist 
tervisetehnoloogia hindamise valdkonnas, 
et valmistuda uuteks ühtlustatud 
eeskirjadeks;

ii) toetada koostöö arendamist ja 
suutlikkuse suurendamist 
tervisetehnoloogia hindamise valdkonnas, 
et valmistuda uuteks ühtlustatud 
eeskirjadeks;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt d – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) toetada noortele suunatud 
seksuaal- ja reproduktiivtervise alase õppe 
ja kampaaniatega seotud programmide ja 
parimate tavade rakendamist;
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt d – alapunkt iii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii b) toetada tervishoiu ja tervishoiuga 
seotud küsimustega tegelevaid Euroopa 
tasandi kodanikuühiskonna 
organisatsioone;

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt d – alapunkt iii c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii c) toetada tervishoiu juhtnõukogu 
loomist terviseharu alla kuuluvate 
meetmete rakendamiseks.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahastamiskõlblikud on üksnes 
meetmed, millega täidetakse artiklites 3 ja 
26 osutatud eesmärke.

1. Rahastamiskõlblikud on üksnes 
tervisega seotud meetmed, millega 
täidetakse artiklites 3, 4 ja 26 osutatud 
eesmärke.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt a – alapunkt -i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) tegevused, mille eesmärk on 
jälgida keskkonna ohutegurite, sealhulgas 
toidus, vees, õhus ja muudes allikates 
esinevatest saasteainetest tulenevate 
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mõjude kumulatiivset tervisemõju;

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt a – alapunkt -i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) tegevused, millega jälgitakse liidu 
õigusaktide, näiteks ravimiohutuse 
järelevalve jm mõju tervisele;

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt a – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Analüütilise tegevuse tulemused tehakse 
pärast lõplikku vormistamist üldsusele 
kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) piiriülene koostöö ja partnerlus, sh 
piiriülestes piirkondades;

i) piiriülene koostöö ja partnerlus, sh 
piiriülestes piirkondades ja sh seoses 
õhusaaste ja muu piiriülese keskkonna 
saastumisega;

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) liidu tasandil teatavat lisaväärtust 
andvate parimate tavade liikmesriikide 

i) liidu tasandil teatavat lisaväärtust 
andvate parimate tavade liikmesriikide 
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vahel ülekandmise ja kohandamise ning 
neis kasutuselevõtmise kaudu;

vahel vahetamise, ülekandmise ja 
kohandamise ning neis kasutuselevõtmise 
kaudu;

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) artiklis 26 osutatud valdkondadega 
seonduvates ELi tasandi võrgustikes;

ii) artiklis 26 osutatud valdkondadega 
seonduvates ELi tasandi võrgustikes
pideval ja kestlikul moel, mis tagab 
aktiivse kodanikuühiskonna kohalolu 
Euroopa tasandil;

Selgitus

Rohujuure tasandi liikmetega üleeuroopalisi võrgustikke omavad VVOde 
katusorganisatsioonid annavad olulise panuse Euroopa projekti, tugevdades sidemeid ELi ja 
kodanikuühiskonna vahel, samuti Euroopa eri kodanikuühiskonna rühmade vahel. Need 
Euroopa VVOd omavad ainulaadset Euroopa väärtust, mida tuleks tunnustada. ELi eelarve 
aitab kasvatada kodanikuühiskonda kogu Euroopas ja aitab kaasa eduka kodanikuühiskonna 
loomisele ELis.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) riiklikes kontaktpunktides, mille 
ülesanne on anda programmi 
rakendamisega seotud suuniseid, teavet ja 
abi;

iv) piirkondlikes ja riiklikes 
kontaktpunktides, mille ülesanne on anda 
programmi rakendamisega seotud 
suuniseid, teavet ja abi;

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Komisjon peab tervise edendamise, 
haiguste ennetamise ja mittenakkuslike
haiguste ravi juhtrühmas või muus 
asjakohases komisjoni eksperdirühmas või 
sarnases üksuses liikmesriikide 
terviseametitega nõu terviseharu jaoks 
koostatud töökavade ning terviseharu 
prioriteetide, strateegiliste suunitluste ja 
rakendamise üle, samuti muude 
poliitikameetmete ja toetusmehhanismide 
tervisepoliitikaga seotud aspektide üle, 
suurendades seega nende üldist kooskõla ja 
lisaväärtust.

Komisjon peab tervise edendamise, 
haiguste ennetamise ja mittenakkuslike 
haiguste ravi juhtrühmas või muus 
asjakohases komisjoni eksperdirühmas või 
sarnases üksuses, nt tervishoiusektori 
kutseühendustes, liikmesriikide 
terviseametitega nõu terviseharu jaoks 
koostatud iga-aastaste töökavade ning 
terviseharu prioriteetide, strateegiliste 
suunitluste ja rakendamise üle, samuti 
muude poliitikameetmete ja 
toetusmehhanismide tervisepoliitikaga 
seotud aspektide üle, suurendades seega 
nende üldist kooskõla ja lisaväärtust. 
Tugev poliitiline juhtimine ja asjakohane 
tervishoiuspetsiifiline juhtimisstruktuur 
tagavad tervise kaitse ja edendamise 
kõigis komisjoni pädevusalades Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõike 1 
kohaselt.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 a (uus)

Tervishoiu juhtnõukogu

1. Komisjon loob terviseharu alla 
kuuluvate meetmete rakendamiseks 
tervishoiu juhtnõukogu („juhtnõukogu“).

2. Juhtnõukogu keskendub 
koostoime loomisele terviseharu ja teiste 
tervisemõõdet sisaldavate programmide 
vahel koordineerimise ja koostöö kaudu, 
patsientide ja ühiskonna kaasamise 
edendamise ning teaduslike nõuannete ja 
soovituste esitamise kaudu. Kõnealused 
meetmed tagavad väärtusele orienteeritud 
tervishoiualased meetmed, kestlikkuse, 
paremad tervishoiulahendused, 
parandavad juurdepääsu ja vähendavad 
tervisealast ebavõrdsust.

3. Juhtnõukogu töötab välja 
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põhjaliku strateegia ja juhib terviseharu 
tegevuskavade väljatöötamist.

4. Juhtnõukogu on sõltumatu 
sidusrühmade rühm, mis koosneb 
rahvatervise, heaolu ja sotsiaalkaitse 
valdkonna asjakohaste sektorite 
esindajatest ning mille töös osalevad 
piirkondade, kohalike terviseametite ja 
patsientide esindajad ning kodanikud.

5. Juhtnõukogu koosneb 15–20 
kõrgetasemelisest üksikisikust, kes 
esindavad lõikes 4 osutatud valdkondi ja 
tegevusi. Juhtnõukogu liikmed määrab 
ametisse komisjon pärast avalikku 
kandidaatide ülesseadmist või 
osalemiskutse esitamist või mõlemat.

6. Juhtnõukogul on esimees, kelle 
nimetab juhtnõukogu liikmete seast 
komisjon.

7. Juhtnõukogu

i. annab komisjoni ettepanekul oma 
panuse terviseharu käsitlevatesse iga-
aastastesse töökavadesse;

ii. töötab välja terviseharu ja teiste 
tervisemõõdet sisaldavate programmide 
vahelise koordineerimise ja koostöö 
juhtimise kava.

Kõnealune kava aitab tagada kõigi 
olemasolevate tervishoiualaste 
finantsmehhanismide nähtavuse ja 
koordineerimise ning aitab juhtida 
koordineerimist ja koostööd.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 b

Rahvusvaheline koostöö

Komisjon arendab terviseharu 
rakendamisel koostööd asjaomaste 
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rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
näiteks ÜRO ja selle spetsialiseeritud 
asutuste, eelkõige Maailma 
Terviseorganisatsiooni (WHO), samuti 
Euroopa Nõukogu ning Majanduskoostöö 
ja Arengu Organisatsiooniga (OECD), et 
liidu ja rahvusvahelise tasandi meetmed 
oleksid võimalikult tulemuslikud ja 
tõhusad.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kehtestatakse näitajad, mille abil 
jälgitakse harude rakendamist ja nende 
rakendamisel tehtud edusamme artiklis 4 
sätestatud erieesmärkide ning artiklites 23 
ja 26 sätestatud tegevuseesmärkide 
täitmisel.

1. Kehtestatakse näitajad, sh 
programmilised ja meetmepõhised 
näitajaid, mille abil jälgitakse harude 
rakendamist ja nende rakendamisel tehtud 
edusamme artiklis 4 sätestatud 
erieesmärkide ning artiklites 23 ja 26 
sätestatud tegevuseesmärkide täitmisel.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tervisetehnoloogia kohta tehtud 
kliiniliste ühishindamiste arv.

2. Programmi tulemustest mõjutatud 
toetusesaajate (spetsialistid, kodanikud, 
patsiendid) arv.

Selgitus

Võttes arvesse terviseharu eripärasid ja väga erinevaid projekte, soovitame lisada muid 
näitajaid, nagu programmi tulemustest mõjutatud toetusesaajate (spetsialistid, kodanikud, 
patsiendid) arv.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
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III lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülekantud parimate tavade arv. 3. Tervisetehnoloogia kohta tehtud 
kliiniliste ühishindamiste arv.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Programmi tulemuste riikide 
tervisepoliitikas kasutamise määr 
küsimustiku põhjal, milles uuritakse 
olukorda enne ja pärast.

4. Ülekantud parimate tavade arv.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Programmi tulemuste kasutamise 
määr regionaalses ja riiklikus 
tervishoiupoliitikas või -vahendites, mida 
mõõdetakse valideeritud meetoditega
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