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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 (programm „EL 
tervise heaks“) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 282/2014
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0405),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 168 lõiget 
5, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0152/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust 1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A9-0000/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

1 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Maailma Terviseorganisatsioon 
(WHO) kuulutas uue koroonaviiruse 
(COVID-19) puhangu 11. märtsil 2020 
ülemaailmseks pandeemiaks. See 
pandeemia on põhjustanud enneolematu 
üleilmse tervisekriisi, mis on kaasa toonud 
rängad sotsiaal-majanduslikud tagajärjed ja 
inimkannatused.

(5) Maailma Terviseorganisatsioon 
(WHO) kuulutas uue koroonaviiruse 
SARS-CoV-2 ja sellega seotud 
hingamisteede haiguse (COVID-19) 
puhangu 11. märtsil 2020 ülemaailmseks 
pandeemiaks. See pandeemia ja täpsemalt 
sellega kaasnev raskekujuline äge 
hingamisteede haigus, mis põhjustab nii 
enneaegset surma kui ka kroonilisi 
kopsuhaigusi, on põhjustanud 
enneolematu üleilmse tervisekriisi, mis on 
kaasa toonud rängad sotsiaal-
majanduslikud tagajärjed ja 
inimkannatused. Kriisi tõsidus näitab ka 
liidu meetmete olulisust hingamisteede 
haiguste ravimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kuigi liikmesriigid vastutavad oma 
tervishoiupoliitika eest ise, peaksid nad 
kaitsma rahvatervist Euroopa solidaarsuse 
vaimus8. COVID-19 kriisist saadud 
kogemused on näidanud vajadust võtta 
liidu tasandil täiendavaid kindlakäelisi 
meetmeid, et toetada liikmesriikidevahelist 
koostööd ja koordineerimist eesmärgiga 
tõhustada inimestel esinevate raskete 
haiguste piiriülese leviku ennetamist ja 
kontrolli, võidelda muude tõsiste piiriüleste 
terviseohtudega ning kaitsta inimeste 
tervist ja heaolu liidus.

(6) Kuigi liikmesriigid vastutavad oma 
tervishoiupoliitika eest ise, peaksid nad 
kaitsma rahvatervist Euroopa solidaarsuse 
vaimus8. COVID-19 kriisist saadud 
kogemused on näidanud vajadust võtta 
liidu tasandil täiendavaid kindlakäelisi 
meetmeid, et toetada liikmesriikidevahelist 
koostööd ja koordineerimist eesmärgiga 
tõhustada inimestel esinevate raskete 
haiguste piiriülese leviku ennetamist ja 
kontrolli, töötada välja ja teha 
kättesaadavaks tooted haiguste 
ennetamiseks ja raviks, võidelda muude 
tõsiste piiriüleste terviseohtudega ning 
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kaitsta inimeste tervist ja heaolu liidus.

__________________ __________________
8 Komisjoni 13. märtsi 2020. aasta teatis 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Keskpangale, Euroopa 
Investeerimispangale ja eurorühmale 
„Euroopa koordineeritud majanduslikud 
meetmed COVID-19 puhangule 
reageerimiseks“ (COM(2020) 112 final).

8 Komisjoni 13. märtsi 2020. aasta teatis 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Keskpangale, Euroopa 
Investeerimispangale ja eurorühmale 
„Euroopa koordineeritud majanduslikud 
meetmed COVID-19 puhangule 
reageerimiseks“ (COM(2020) 112 final).

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Ehkki liidu tegevus on tervise 
valdkonnas piiratud, peaks liit olema 
suuteline tulema toime murettekitavate 
olukordade ja terviseohtudega, nagu 
pandeemiad ja piiriülesed ohud, 
antimikroobikumiresistentsus, ning 
toetama ka liikmesriike vananeva 
elanikkonna, krooniliste haiguste või 
haiguste ennetamisega seotud 
probleemide lahendamisel, tervisliku 
elustiili edendamisel ja nende 
tervishoiusüsteemide uudsete 
tehnoloogiate jaoks ettevalmistamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kooskõlas [Euroopa Liidu (9) Kooskõlas [Euroopa Liidu 
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taasterahastu] määrusega ja selles eraldatud 
vahendite piires tuleks programmi raames 
viia ellu taaste- ja vastupidavuse 
rahastamismeetmeid, et leevendada 
COVID-19 kriisi enneolematut mõju. 
Selliseid lisavahendeid tuleks kasutada nii, 
et oleks tagatud [Euroopa Liidu 
taasterahastu] määruses sätestatud 
ajapiirangutest kinnipidamine.

taasterahastu] määrusega ja selles eraldatud 
vahendite piires tuleks programmi raames 
viia ellu taaste- ja vastupidavuse 
rahastamismeetmeid, et leevendada 
COVID-19 kriisi enneolematut mõju ning 
tagada, et tulevaste pandeemiate jaoks on 
paigas vastupidavad tervishoiu- ja 
tervisesüsteemid. Selliseid lisavahendeid 
tuleks kasutada nii, et oleks tagatud 
[Euroopa Liidu taasterahastu] määruses 
sätestatud ajapiirangutest kinnipidamine.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Piiriüleste terviseohtude tõsiduse 
tõttu tuleks programmiga toetada 
koordineeritud rahvatervisealaseid 
meetmeid liidu tasandil, et tegeleda selliste 
ohtude eri aspektidega. Selleks et 
tugevdada liidu suutlikkust 
tervisekriisideks valmistuda, nendele 
reageerida ja neid ohjata, tuleks 
programmiga toetada meetmeid, mida 
võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsuse nr 1082/2013/EL10 alusel loodud 
mehhanismide ja struktuuride ning muude 
liidu tasandil loodud asjakohaste 
mehhanismide ja struktuuride raames. See 
võiks hõlmata oluliste meditsiinitarvete 
strateegilise varu loomist ning kriisidele 
reageerimise suutlikkuse suurendamist, 
vaktsineerimise ja immuniseerimisega 
seotud ennetusmeetmeid ning tugevdatud 
seireprogramme. Sellega seoses tuleks 
programmiga edendada liidu, riikide, 
piirkondade ja kohaliku tasandi osalejate 
liidu- ja sektoriülest suutlikkust kriiside 
ennetamise, nendeks valmisoleku, nende 
seire ja ohjamise ning neile reageerimise 
valdkonnas, sealhulgas hädaolukorra 

(10) Piiriüleste terviseohtude tõsiduse 
tõttu tuleks programmiga toetada 
koordineeritud rahvatervisealaseid 
meetmeid liidu tasandil, et tegeleda selliste 
ohtude eri aspektidega. Selleks et 
tugevdada liidu suutlikkust 
tervisekriisideks valmistuda, nendele 
reageerida ja neid ohjata, tuleks 
programmiga toetada meetmeid, mida 
võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsuse nr 1082/2013/EL10 alusel loodud 
mehhanismide ja struktuuride ning muude 
liidu tasandil loodud asjakohaste 
mehhanismide ja struktuuride raames. See 
võiks hõlmata oluliste meditsiinitarvete 
strateegiliste varude ning kriisidele 
reageerimise suutlikkuse suurendamist, 
vaktsineerimise ja immuniseerimisega 
seotud ennetusmeetmeid ning tugevdatud 
seireprogramme. Sellega seoses tuleks 
programmiga edendada liidu, riikide, 
piirkondade ja kohaliku tasandi osalejate 
liidu- ja sektoriülest suutlikkust kriiside 
ennetamise, nendeks valmisoleku, nende 
seire ja ohjamise ning neile reageerimise 
valdkonnas, sealhulgas hädaolukorra 
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lahendamise planeerimist ja 
valmisolekuõppusi, pidades silmas 
terviseühtsuse põhimõtet. Programm peaks 
hõlbustama sellise integreeritud 
valdkondadevahelise riskiteavituse 
raamistiku loomist, mis töötab tervisekriisi 
kõigis etappides, st ennetamise, 
valmisoleku ja reageerimise etapis.

lahendamise planeerimist ja 
valmisolekuõppusi, pidades silmas 
terviseühtsuse põhimõtet. Programm peaks 
hõlbustama sellise integreeritud 
valdkondadevahelise riskiteavituse 
raamistiku loomist, mis töötab tervisekriisi 
kõigis etappides, st ennetamise, 
valmisoleku ja reageerimise etapis.

__________________ __________________
10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
oktoobri 2013. aasta otsus 
nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste 
terviseohtude kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks otsus 
nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 
1).

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
oktoobri 2013. aasta otsus 
nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste 
terviseohtude kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks otsus 
nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 
1).

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et kaitsta haavatavas 
olukorras olevaid inimesi, sealhulgas 
vaimu- ja kroonilisi haigusi põdevaid 
inimesi, tuleks programmiga edendada ka 
meetmeid, mis käsitlevad tervisekriisi 
kõrvalmõjusid sellistesse haavatavatesse 
rühmadesse kuuluvatele inimestele.

(12) Selleks et kaitsta haavatavas 
olukorras olevaid inimesi, sealhulgas 
vaimu-, mittenakkuslikke ja kroonilisi 
haigusi põdevaid inimesi, tuleks 
programmiga edendada ka meetmeid, mis 
käsitlevad tervisekriisi kõrvalmõjusid 
sellistesse haavatavatesse rühmadesse 
kuuluvatele inimestele. Oluliste 
tervishoiuteenuste jätkuvalt kõrgete 
standardite tagamiseks peaks programm 
eelkõige kriisi ja pandeemiate ajal 
soodustama üleminekut telemeditsiinile, 
ravimite kodus manustamisele ning 
ennetus- ja enesehoolduskavade 
rakendamist, kus see on võimalik ja 
vajalik, tagades samas, et kroonilisi 
haigusi põdevatele patsientidele tagatakse 
juurdepääs tervishoiuteenustele.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) COVID-19 kriis on toonud esile 
palju probleeme seoses pandeemiate ajal 
liidus vajaminevate ravimite, 
meditsiiniseadmete ja isikukaitsevahendite 
varude tagamisega. Seepärast tuleks 
programmiga toetada meetmeid, millega 
edendatakse kriisi korral oluliste toodete 
tootmist, hankimist ja haldamist, ning 
tagada vastastikune täiendavus muude liidu 
vahenditega.

(13) COVID-19 kriis on toonud esile 
palju probleeme seoses pandeemiate ajal 
liidus vajaminevate ravimite, 
meditsiiniseadmete ja isikukaitsevahendite 
varude tagamisega. Seepärast tuleks 
tervisekriiside ja pandeemiate ajal 
programmiga toetada meetmeid, millega 
edendatakse kriisi korral oluliste toodete 
tootmist, hankimist ja haldamist, ning 
tagada vastastikune täiendavus muude liidu 
vahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Komisjoni hindamine, mis käsitles 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2011/24/EL,1a näitas, et mitte 
kõik liikmesriigid ei ole direktiivi täielikult 
rakendanud. Direktiivi kohaldamise 
takistused ja piirangud, näiteks lubade 
väljastamise põhjendamatult koormavad 
nõuded või hüvitamise piirangud, piiravad 
nende kodanike juurdepääsu tervishoiule, 
kelle meditsiinilisi vajadusi võib mõnikord 
paremini rahuldada muus liikmesriigis 
kui nende enda riik. Peale selle ei 
suutnud mitte kõik liikmesriigid esitada 
andmeid või teavet välismaale reisivate 
patsientide kohta, arvestades, et andmete 
kogumine ei ole liikmesriigiti alati 
võrreldav. Seetõttu peaks programm 
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toetama direktiivi 2011/24/EL täielikku 
rakendamist, tagades rahvatervise 
kõrgetasemelise kaitse, järgides samas 
isikute siseturul vaba liikumise põhimõtet.
____________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 2011. aasta direktiiv 2011/24/EL 
patsiendiõiguste kohaldamise kohta 
piiriüleses tervishoius (ELT L 88, 
4.4.2011, lk 45).

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) COVID-19 kriisist saadud 
kogemused on esile toonud üldise vajaduse 
toetada tervishoiusüsteemide struktuurset 
ümberkujundamist ja süsteemseid reforme 
kogu liidus, et parandada nende tõhusust, 
kättesaadavust ja vastupanuvõimet. Selliste 
ümberkujundamiste ja reformide kontekstis 
peaks programm koostoimes programmiga 
„Digitaalne Euroopa“ edendama meetmeid, 
millega soodustatakse tervishoiuteenuste 
digitaliseerimist ja suurendatakse nende 
koostalitlusvõimet, aidatakse suurendada 
tervishoiusüsteemide suutlikkust haiguste 
ennetamise ja tervise edendamise 
valdkonnas, nende suutlikkust pakkuda 
uusi hooldusmudeleid ja integreeritud 
teenuseid alates kogukonna- ja esmatasandi 
tervishoiust kuni väga spetsialiseeritud 
teenusteni, mis põhinevad inimeste 
vajadustel, ning tagatakse rahvatervise 
valdkonnas tõhus töötajaskond, kellel on 
sobivad oskused, sealhulgas digioskused. 
Tervishoiu Euroopa andmeruumi 
arendamine annaks tervishoiusüsteemidele, 
teadlastele ja avaliku sektori asutustele 
vahendid tervishoiuteenuste kättesaadavuse 

(15) COVID-19 kriisist saadud 
kogemused on esile toonud üldise vajaduse 
toetada tervishoiusüsteemide struktuurset 
ümberkujundamist ja süsteemseid reforme 
kogu liidus, et parandada nende tõhusust, 
kättesaadavust ja vastupanuvõimet. Selliste 
ümberkujundamiste ja reformide kontekstis 
peaks programm koostoimes programmiga 
„Digitaalne Euroopa“ edendama meetmeid, 
millega soodustatakse tervishoiuteenuste 
digitaliseerimist ja suurendatakse nende 
koostalitlusvõimet, aidatakse suurendada 
tervishoiusüsteemide suutlikkust haiguste 
ennetamise ja tervise edendamise 
valdkonnas, nende suutlikkust pakkuda 
uusi hooldusmudeleid ja integreeritud 
teenuseid alates kogukonna- ja esmatasandi 
tervishoiust kuni väga spetsialiseeritud 
teenusteni, mis põhinevad inimeste 
vajadustel, ning tagatakse rahvatervise 
valdkonnas tõhus töötajaskond, kellel on 
sobivad oskused, sealhulgas digioskused. 
Tervishoiu Euroopa andmeruumi ja 
Euroopa digitaalse terviseloo arendamine 
annaks tervishoiusüsteemidele, teadlastele 
ja avaliku sektori asutustele vahendid 
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ja kvaliteedi parandamiseks. Võttes arvesse 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 35 
sätestatud põhiõigust ennetavale 
tervishoiule ja ravile ning nõukogu 2. juuni 
2006. aasta järeldustes12 sätestatud 
Euroopa Liidu tervishoiusüsteemide 
ühiseid väärtusi ja põhimõtteid, peaks 
programm toetama meetmeid, millega 
tagatakse tervishoiu üldine kättesaadavus 
ja kaasavus, mis tähendab, et kellelegi ei 
tehta tervishoiuteenustele juurdepääsul 
takistusi, ning meetmeid, millega tagatakse 
patsientide õiguste, sealhulgas nende 
isikuandmete kaitse õiguste nõuetekohane 
austamine.

tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja 
kvaliteedi parandamiseks. Võttes arvesse 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 35 
sätestatud põhiõigust ennetavale 
tervishoiule ja ravile ning nõukogu 2. juuni 
2006. aasta järeldustes12 sätestatud 
Euroopa Liidu tervishoiusüsteemide 
ühiseid väärtusi ja põhimõtteid, peaks 
programm toetama meetmeid, millega 
tagatakse tervishoiu üldine kättesaadavus 
ja kaasavus, mis tähendab, et kellelegi ei 
tehta tervishoiuteenustele juurdepääsul 
takistusi, ning meetmeid, millega tagatakse 
patsientide õiguste, sealhulgas nende 
isikuandmete kaitse õiguste nõuetekohane 
austamine.

__________________ __________________
12 Nõukogu järeldused ELi 
tervishoiusüsteemide ühiste väärtuste ja 
põhimõtete kohta (ELT C 146, 22.6.2006, 
lk 1).

12 Nõukogu järeldused ELi 
tervishoiusüsteemide ühiste väärtuste ja 
põhimõtete kohta (ELT C 146, 22.6.2006, 
lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Patsiendiõigused laienevad ka 
nende õigusele osaleda mis tahes sellise 
otsuse tegemises, mis mõjutab nende elu. 
Lisaks on patsientide ja kodanike 
osalemine oluline vahend, mille abil 
kodanikuühiskond saab olla läbipaistvuse 
ja usalduse huvides otsuste vastuvõtmise 
tunnistajaks. Selles mõttes on patsientide 
roll enamikus ravimeid käsitlevates liidu 
õigusaktides selgelt määratletud. Liidu 
seadusandja otsustas, et patsientidel on 
täisõigused harva kasutatavate ravimite 
komitees, mis on loodud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
nr 141/20001a artikli 4 alusel, 
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pediaatriakomitees, mis on loodud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1901/20061b artikli 4 alusel, 
uudsete ravimite komitees, mis on loodud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1394/20071c artikli 21 alusel, 
ravimiohutuse riskihindamise komitees, 
mis on loodud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 726/20041d 
artikli 61a alusel, ning haldusnõukogus, 
mis on loodud määruse (EÜ) nr 726/2004 
artikli 65 alusel.
___________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 1999. aasta määrus (EÜ) 
nr 141/2000 harva kasutatavate ravimite 
kohta (EÜT L 18, 22.1.2000, lk 1).
1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) 
nr 1901/2006 pediaatrias kasutatavate 
ravimite ning määruse (EMÜ) 
nr 1768/92, direktiivi 2001/20/EÜ, 
direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) 
nr 726/2004 muutmise kohta (ELT L 378, 
27.12.2006, lk 1).
1c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
novembri 2007. aasta määrus (EÜ) 
nr 1394/2007 uudsete ravimite ning 
direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) 
nr 726/2004 muutmise kohta (ELT L 324, 
10.12.2007, lk 121).
1d Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) 
nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse 
kord inim- ja veterinaarravimite lubade 
andmise ja järelevalve kohta ning millega 
asutatakse Euroopa ravimiamet 
(ELT L 136, 30.4.2004, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15b) Tervishoiusüsteemid, mis pakuvad 
kohandatud tervishoiuteenuseid erinevate 
haigusseisunditega patsientidele, alates 
integreeritud tervishoiust, sealhulgas 
ennetusest, kuni pideva hoolduse 
teenuseni, on inimesekesksed. Seetõttu 
peaks programm pakkuma toetust 
üleminekul haigusekesksetelt 
tervishoiuteenustelt inimesekesksetele 
tervishoiuteenustele, tervishoiuteenuste 
integreerimiseks ja pidevravi jaoks ning 
toetama ka tervishoiusüsteemi reforme, 
mis viivad tulemuspõhise tervishoiuni.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kui aidata inimestel kauem 
säilitada tervislikku ja aktiivset 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. 
Komisjon on võtnud enesele ülesandeks 
aidata liikmesriikidel saavutada ÜRO 
kestliku arengu tegevuskavas 2030 
sätestatud kestliku arengu eesmärke, 
eelkõige kestliku arengu 3. eesmärki, 
milleks on tagada kõikidele 
vanuserühmadele hea tervis ja heaolu13. 
Seepärast tuleks programmiga toetada 
nende eesmärkide saavutamiseks võetavaid 
meetmeid.

(16) Kui aidata inimestel kauem 
säilitada tervislikku ja aktiivset 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 toetamine 
ja tunnustamine aitab hakata lahendama 
tervishoiusektori jätkusuutlikkuse 
saavutamisega seotud probleeme ka 
demograafiliste muutustega toimetuleku 
kontekstis. Ka on tervisealase ebavõrdsuse 
vähendamise meetmed olulised kaasava 
majanduskasvu saavutamiseks. Komisjon 
on võtnud enesele ülesandeks aidata 
liikmesriikidel saavutada ÜRO kestliku 
arengu tegevuskavas 2030 sätestatud 
kestliku arengu eesmärke, eelkõige kestliku 
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arengu 3. eesmärki, milleks on tagada 
kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja 
heaolu13. Seepärast tuleks programmiga 
toetada nende eesmärkide saavutamiseks 
võetavaid meetmeid.

__________________ __________________
13 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa jätkusuutliku tuleviku 
järgmised sammud. Euroopa tegevus 
jätkusuutlikkuse tagamiseks“ (COM(2016) 
739 final, 22.11.2016).

13 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa jätkusuutliku tuleviku 
järgmised sammud. Euroopa tegevus 
jätkusuutlikkuse tagamiseks“ (COM(2016) 
739 final, 22.11.2016).

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16a) Programm peaks pakkuma võrdset 
juurdepääsu tervishoiuteenustele. 
Tervisealane ebavõrdsus hõlmab 
olukordi, mis ulatuvad ebavõrdsest 
juurdepääsust ravile piirkonniti 
killustatud juurdepääsuni, päritolust 
tulenevate tervisliku seisundi erinevusteni 
ning tervist mõjutavate tegurite 
jagunemiseni eri rahvastikurühmade 
vahel. Tervisealane ebavõrdsus on 
mõistlike vahenditega välditav ja seega 
ennetatav.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Mittenakkuslikud haigused 
tulenevad geneetiliste, füsioloogiliste, 
keskkonna- ja käitumistegurite 
kombinatsioonist. Sellised 
mittenakkuslikud haigused nagu südame-
veresoonkonna haigused, vähktõbi, 
kroonilised hingamisteede haigused ja 
diabeet on liidus peamised puuete, 
terviseprobleemide, tervisega seotud 
pensionile jäämise ja enneaegse surma 
põhjused ning nende sotsiaalne ja 
majanduslik mõju on märkimisväärne. 
Selleks et vähendada liidus 
mittenakkuslike haiguste mõju 
üksikisikutele ja ühiskonnale ning 
saavutada kestliku arengu 3. eesmärk 
(sihtmärk 3.4) vähendada 
mittenakkuslikest haigustest tingitud 
enneaegset suremust 2030. aastaks ühe 
kolmandiku võrra, on väga oluline 
keskenduda sektorite ja 
poliitikavaldkondade üleselt ja 
integreeritud viisil ennetusele ning teha 
jõupingutusi tervishoiusüsteemide 
tugevdamiseks.

(17) Mittenakkuslikud haigused 
tulenevad geneetiliste, füsioloogiliste, 
keskkonna ja käitumisega seotud 
riskitegurite kombinatsioonist. Sellised 
mittenakkuslikud haigused nagu südame-
veresoonkonna haigused, vähktõbi, 
kroonilised hingamisteede haigused ja 
diabeet on liidus peamised puuete, 
terviseprobleemide, tervisega seotud 
pensionile jäämise ja enneaegse surma 
põhjused ning nende sotsiaalne ja 
majanduslik mõju on märkimisväärne. 
Selleks et vähendada liidus 
mittenakkuslike haiguste mõju 
üksikisikutele ja ühiskonnale ning 
saavutada kestliku arengu 3. eesmärk 
(sihtmärk 3.4) vähendada 
mittenakkuslikest haigustest tingitud 
enneaegset suremust 2030. aastaks ühe 
kolmandiku võrra, on väga oluline 
keskenduda sektorite ja 
poliitikavaldkondade üleselt ja 
integreeritud viisil ennetusele ning teha 
jõupingutusi tervishoiusüsteemide 
tugevdamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17a) Nakkushaigustel, nagu 
HIV/AIDS, tuberkuloos ja viiruslik 
hepatiit, on sotsiaalne mõõde, millega 
tuleb tegeleda, kuna sellel on otsene mõju 
nende haiguste tõrjumise suutlikkusele. 
Seetõttu on hädavajalikud investeeringud 
uuenduslikku kogukonnapõhisesse 
lähenemisviisi nakkushaigustega 
võitlemiseks. Programm peaks andma 
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piisavaid tehnilisi ja rahalisi vahendeid, et 
pakkuda jätkusuutlikku piirkondlikku 
reageerimist HIV/AIDSi, tuberkuloosi ja 
hepatiidi tõkestamisele Euroopas, mis 
aitab kaasa kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17b) Varajasel avastamisel ja 
sõeluuringutel on oluline roll kõigis ravi- 
ja ennetusstrateegiates. Ennetamine on 
jätkusuutlike tervishoiusüsteemide 
saavutamisel otsustava tähtsusega, see 
tagab, et kodanikud elavad kauem 
haigusteta, ja vähendab välditavate 
haiguste, eriti mittenakkuslike haiguste 
survet tervishoiusüsteemidele. Liidu 
kodanike tervisliku seisundi ja 
elukvaliteedi parandamiseks tuleks 
esmatasandi tervishoiutöötajad, 
sealhulgas kogukonna apteekrid, kaasata 
rahvatervisealase teadlikkuse 
suurendamisse, haiguste ennetamisse ja 
tõrjesse. Programm peaks toetama liidu 
meetmeid ja abistama liikmesriike 
ennetamise, varajase diagnoosimise ja 
sõeluuringute strateegiate väljatöötamisel 
ning rakendamisel. See hõlmab haiguste 
ennetamise teenuseid osana esmatasandi 
tervishoiuteenustest.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Seepärast peaks programm aitama 
kaasa haiguste ennetamisele ja tervise 
edendamisele kogu inimese eluea jooksul 
ning käsitlema tervist ohustavaid tegureid, 
nagu tubaka ja sellega seotud toodete 
kasutamine ja kokkupuude neist eralduvate 
ainetega, alkoholi liigtarvitamine ja 
narkootikumide tarbimine. Samuti peaks 
programm aitama vähendada uimastitega 
seotud tervisekahjustusi, ebatervislikke 
toitumisharjumusi, ebapiisavat kehalist 
aktiivsust ja kokkupuudet saaste ja 
reostusega ning edendama tervislikke 
eluviise toetavat keskkonda, et täiendada 
liikmesriikide meetmeid nendes 
valdkondades. Seega peaks programm 
aitama saavutada ka Euroopa rohelise 
kokkuleppe, strateegia „Talust taldrikule“ 
ja bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
eesmärke.

(18) Seepärast peaks programm aitama 
kaasa haiguste ennetamisele ja tervise 
edendamisele kogu inimese eluea jooksul 
ning käsitlema tervist ohustavaid riski- ja 
käitumuslikke tegureid, nagu tubaka ja 
sellega seotud toodete kasutamine ja 
kokkupuude neist eralduvate ainetega, 
alkoholi liigtarvitamine ja narkootikumide 
ning psühhoaktiivsete ainete tarbimine. 
Samuti peaks programm aitama vähendada 
uimastitega seotud tervisekahjustusi, 
rasvumist ja ebatervislikke 
toitumisharjumusi, ebapiisavat kehalist 
aktiivsust ja kokkupuudet saaste ja 
reostusega ning edendama tervislikke 
eluviise toetavat keskkonda, et täiendada 
liikmesriikide meetmeid nendes 
valdkondades. Seega peaks programm 
aitama kaasa inimese tervise 
kõrgetasemelisele kaitsele ja 
ennetustegevusele kogu inimese eluea 
jooksul, sealhulgas kehalise aktiivsuse, 
ravitoitumise ja tervisehariduse 
edendamise kaudu. Programm peaks 
tugevdama ja toetama ka ELi 
tervisealaseid õigusakte, sealhulgas 
keskkonnatervise valdkonnas, ning tervise 
edendamist kõigis poliitikavaldkondades. 
Programm peaks aitama saavutada ka 
Euroopa rohelise kokkuleppe, strateegia 
„Talust taldrikule“ ja bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18a) Krooniliste haiguste koormus on 
liidus endiselt märkimisväärne. 
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Kroonilised haigused arenevad aeglaselt, 
on pikaajalised ja sageli ravimatud. 
Paljudel juhtudel seostatakse kroonilisi 
haigusi enam kui ühe kaasneva 
haigusega, mis muudab nende ravi ja 
ohjamise veelgi raskemaks. Need 
haigused on põhjustanud suuri inimlikke 
kannatusi ja pannud tohutu koorma ka 
tervishoiusüsteemidele. Siiski saab 
paljusid kroonilisi haigusi, nagu südame-
veresoonkonna haigused ja II tüüpi 
diabeet, tervislike elustiilivalikute abil 
vältida, samas kui teiste, näiteks 
neuroloogiliste haiguste väljakujunemist 
on võimalik varajase avastamise korral 
aeglustada või aidata patsientidel end 
paremini tunda ja kauem aktiivsena 
püsida. Seetõttu saavad liit ja liikmesriigid 
liikmesriikide koormust tuntavalt 
vähendada, tehes koostööd haiguste 
parema ja tõhusama ravi saavutamiseks, 
ning programm peaks toetama selle 
valdkonna meetmeid. Programm peaks 
toetama haiguste ohjamise spetsiifiliste 
Euroopa suuniste väljatöötamist nii 
nakkushaiguste kui ka mittenakkuslike 
haiguste, näiteks südame-veresoonkonna 
haiguste, neurodegeneratiivsete haiguste, 
hingamisteede haiguste ja diabeedi 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vähktõbi on liikmesriikides 
südame-veresoonkonna haiguste järel teine 
peamine surma põhjus. See on ka üks 
mittenakkuslikest haigustest, millel on 
ühised riskitegurid ning mille ennetamisest 
ja tõrjest saaks kasu enamik kodanikke. 
2020. aastal kuulutas komisjon välja 

(19) Vähktõbi on liikmesriikides 
südame-veresoonkonna haiguste järel teine 
peamine surma põhjus. See on ka üks 
mittenakkuslikest haigustest, millel on 
ühised riskitegurid ning mille ennetamisest 
ja tõrjest saaks kasu enamik kodanikke. 
2020. aastal kuulutas komisjon välja 
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Euroopa vähktõvevastase võitluse kava, 
mis hõlmab kogu haigustsüklit alates 
ennetamisest ja varajasest diagnoosimisest 
kuni patsientide ja ellujäänute ravi ja 
elukvaliteedini. Neid meetmeid tuleks 
toetada programmist ja programmi 
„Euroopa horisont“ vähiuuringute 
missiooni raames.

Euroopa vähktõvevastase võitluse kava, 
mis hõlmab kogu haigustsüklit alates 
ennetamisest ja varajasest diagnoosimisest 
kuni patsientide ravi ja elukvaliteedini ning 
ka palliatiivset ravi ja valuravi 
parandamist. Neid meetmeid tuleks 
toetada programmist ja programmi 
„Euroopa horisont“ vähiuuringute 
missiooni raames. Programm peaks 
tagama vähiraviteenuste ja vähktõvega 
seotud valuravi jätkusuutlikkuse kogu 
liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19a) On hästi teada, et vähktõbi 
diagnoositakse sageli hilja, mis tähendab, 
et haiguse kaugelearenenud staadiumis 
inimestele on vähem ravivõimalusi. Kui 
rohkem patsiente saaksid diagnoosi 
varem, võiks see anda palju mõjusamaid 
ravitulemusi, parema elukvaliteedi ja 
parema üldise elulemuse. Varasem 
diagnoos tähendab ka tervishoiukoormuse 
vähenemist. Võrreldes varase 
diagnoosimisega on vähktõve sõeluuring 
erinev ja keerulisem rahvatervise 
strateegia, mis nõuab lisaressursse, 
taristut ja koordineerimist. Tõhusa 
kavandamise, nõuetekohase rahastamise 
ja rakendamise korral võivad 
sõeluuringud vähendada vähisurmasid ja 
mõne vähiliigi korral ka vähktõve 
tekkimise riski. Seetõttu peaks programm 
aitama teha investeeringuid varajasse 
diagnoosimisse ja sõeluuringutesse ning 
aitama kaasa edendustegevusele ja 
teadlikkuse suurendamisele seoses sellise 
varajase diagnoosimise ja sõeluuringute 
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eelistega.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19b) Rahvusvaheline 
Vähiuurimiskeskus (IARC) osutab, et 
vähktõbi diagnoositakse enam kui 35 000 
lapsel ja noorel ning Euroopas sureb 
aastas üle 6 000 noore patsiendi. Lastel 
esinevad vähktõve vormid on vanuse ja 
bioloogia poolest spetsiifiliste haruldaste 
pahaloomuliste kasvajate kategooria, 
millega ei saa asjakohaselt tegeleda 
täiskasvanute vähivastaseid 
lähenemisviise ekstrapoleerides ja mis 
nõuavad sihipäraseid jõupingutusi kogu 
uurimis- ja ravitegevuse ulatuses. 
Vähktõbe põdevate laste raviks puuduvad 
uuenduslikud raviviisid. Isegi vanemate 
patendikaitseta ravimitega, mida 
kasutatakse ettenähtust erinevalt lastel, on 
kogu liidus endiselt ilmseid 
kättesaadavuse probleeme ja mõnes 
liikmesriigis eelarvepiiranguid, samuti on 
riikide vahel suuri erinevusi valuravi 
kättesaadavuses vähiravi saavate laste 
jaoks. Seetõttu on tungiv vajadus 
õiguskeskkond asjakohaselt läbi vaadata, 
et laste ja noorukite vajadused oleksid 
rahuldatud. Seetõttu peaks programmis 
olema ette nähtud sellega seotud 
meetmed, mille eesmärk on eelkõige 
tugevdada Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 1901/20061a 
ning toetada piiriülest teaduskoostööd 
asjakohaste eraldiste tegemise kaudu.
____________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) 
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nr 1901/2006 pediaatrias kasutatavate 
ravimite ning määruse (EMÜ) 
nr 1768/92, direktiivi 2001/20/EÜ, 
direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) 
nr 726/2004 muutmise kohta (EMPs 
kohaldatav tekst) (ELT L 378, 27.12.2006, 
lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19c) Tervishoiutöötajatel on oluline roll 
vastupidavate tervishoiusüsteemide 
loomisel ja kõrgeima võimaliku 
tervisestandardi saavutamisel. Seetõttu 
peaks programm toetama komisjoni tööd 
tõhusate, juurdepääsetavate ja 
vastupidavate tervishoiu- ja 
tervisesüsteemide väljatöötamisel ning 
toetama tervishoiutöötajaid käsitleva 
strateegia väljatöötamist ja rakendamist. 
Koostöös ESF+ ning eelkõige Euroopa 
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 
programmiga (EaSI) peaks programm 
pakkuma strateegia raames ühtlustatud 
koolitus- ja õppevahendeid, et parandada 
tervishoiutöötajate õppekavasid ja nende 
digioskusi, et saavutada patsiendipõhine 
ja tulemustepõhine tervisealane 
lähenemisviis. Programm peaks strateegia 
kaudu toetama ka liikmesriike, et tegeleda 
tervishoiutöötajate ajude äravoolu ja 
rändega vähem arenenud riikidest ning 
rakendada tööhõive säilitamise poliitikat. 
Suutlikkus pakkuda kvaliteetset, 
standarditud, sihipärast ja integreeritud 
ravi ning parandada tervishoiuteenustega 
hõlmatust sõltub tervishoiutöötajate 
kättesaadavusest, nõuetelevastavusest, 
kohanemisvõimest ja kvaliteedist.
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Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 114 tuleks siseturu loomist ja selle 
toimimist käsitlevate liidu õigusaktidega 
tagada tervisekaitse kõrge tase. ELi 
toimimise lepingu artikli 114 ja artikli 168 
lõike 4 punkti c alusel on välja töötatud 
oluline osa liidu õigustikust, millega 
tagatakse ravimite ja meditsiiniseadmete 
kõrged kvaliteedi- ja ohutusstandardid. 
Arvestades kasvavat nõudlust 
tervishoiuteenuste järele, seisavad 
liikmesriikide tervishoiusüsteemid silmitsi 
probleemidega, mis on seotud ravimite ja 
meditsiiniseadmete kättesaadavuse ja 
taskukohasusega. Selleks et tagada liidus 
parem rahvatervise kaitse ning patsientide 
ohutus ja võimestamine, on väga oluline, et 
patsientidel ja tervishoiusüsteemidel oleks 
juurdepääs kvaliteetsetele 
tervishoiutoodetele ja et nad saaksid neist 
täit kasu.

(21) Kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 114 tuleks siseturu loomist ja selle 
toimimist käsitlevate liidu õigusaktidega 
tagada tervisekaitse kõrge tase. ELi 
toimimise lepingu artikli 114 ja artikli 168 
lõike 4 punkti c alusel on välja töötatud 
oluline osa liidu õigustikust, millega 
tagatakse ravimite ja meditsiiniseadmete 
kõrged kvaliteedi- ja ohutusstandardid. 
Arvestades kasvavat nõudlust 
tervishoiuteenuste järele, seisavad 
liikmesriikide tervishoiusüsteemid silmitsi 
probleemidega, mis on seotud ravimite ja 
meditsiiniseadmete kättesaadavuse ja 
taskukohasusega. Selleks et tagada liidus 
parem rahvatervise kaitse ning patsientide 
ohutus ja võimestamine, on väga oluline, et 
patsientidel ja tervishoiusüsteemidel oleks 
juurdepääs kvaliteetsetele 
tervishoiutoodetele ja et nad saaksid neist 
täit kasu läbipaistva, järjepideva, 
patsiendile suunatud meditsiinilise teabe 
põhjal. Sellise juurdepääsu saaks tagada 
stabiilse ja püsiva koostööga 
tervisetehnoloogia hindamise valdkonnas, 
et toetada liikmesriikide otsustusprotsessi.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Seepärast tuleks programmiga 
toetada meetmeid, mille eesmärk on 
jälgida, kas esineb ravimite, 
meditsiiniseadmete ja muude 
tervishoiutoodete nappust, ning tagada 
nende toodete parem kättesaadavus ja 
suurem taskukohasus, piirates samal ajal 
nende tarneahelate sõltuvust kolmandatest 
riikidest. Rahuldamata ravivajadustele 
tähelepanu pööramiseks tuleks 
programmiga toetada kliinilisi uuringuid, et 
kiirendada uuenduslike ja tõhusate ravimite 
väljatöötamist, neile lubade andmist ja 
nende kättesaadavust, edendada stiimuleid 
antimikroobikumide väljatöötamiseks ning 
soodustada tervishoiutoodete 
digitaliseerimist ja platvorme ravimeid 
käsitleva teabe jälgimiseks ja kogumiseks.

(22) Seepärast tuleks programmiga 
toetada meetmeid, mille eesmärk on 
jälgida, kas esineb ravimite, 
meditsiiniseadmete ja muude 
tervishoiutoodete nappust, ning tagada 
nende toodete parem kättesaadavus ja 
suurem taskukohasus, piirates samal ajal 
nende tarneahelate sõltuvust kolmandatest 
riikidest. Rahuldamata ravivajadustele 
tähelepanu pööramiseks tuleks 
programmiga toetada kliinilisi uuringuid, et 
kiirendada uuenduslike ja tõhusate ravimite 
ja raviviiside väljatöötamist, neile lubade 
andmist ja nende kättesaadavust, edendada 
stiimuleid antimikroobikumide tootmise 
võimsuse suurendamiseks, edendada 
personaliseeritud ravi ja vaktsineerimist 
ning soodustada tervishoiutoodete 
digitaliseerimist ja platvorme ravimeid 
käsitleva teabe jälgimiseks ja kogumiseks. 
Programm peaks tugevdama ka 
otsustusprotsessi ravimite valdkonnas, 
võimaldades reguleerivatele asutustele ja 
tervisetehnoloogia hindamise organitele 
juurdepääsu tegelikele 
tervishoiuandmetele ja nende analüüsi. 
Programm peaks aitama tagada ka 
teadusuuringute tulemuste parima 
kasutamise ning hõlbustama 
terviseinnovatsiooni kasutuselevõttu, 
laiendamist ja kasutamist 
tervishoiusüsteemides ja kliinilises 
praktikas. 2020. aastal kuulutas komisjon 
välja Euroopa ravimistrateegia, mille 
üldeesmärk on aidata tagada liidu 
varustatus patsientide vajadustele 
vastavate ohutute ja taskukohaste 
ravimitega ning toetada Euroopa 
ravimitööstuse innovatsioonipüüdlusi 
liidus ja kogu maailmas. Programm peaks 
toetama Euroopa ravimistrateegia 
rakendamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23a) Tervishoiuteenustega seotud 
nakkused on nakkused, mille patsiendid 
saavad, kui neile osutatakse 
tervishoiuteenuseid mõne muu haiguse 
raviks. Haiguste ennetamise ja tõrje 
Euroopa keskuse hinnangul esineb 
tervishoiuteenustega seotud nakkust 
keskmiselt igal kahekümnendal 
haiglaravile võetud patsiendil, s.o 4,1 
miljonil patsiendil aastas ELis, ja igal 
aastal sureb selliste nakkuste tagajärjel 
37 000 inimest. Puudulik patsiendi ohutus 
on tõsine rahvatervise probleem ning 
piiratud tervishoiuressurssidel lasuv suur 
majanduslik koorem. 
Tervishoiuteenustega seotud nakkust võib 
ette tulla igas tervishoiuasutuses, 
sealhulgas haiglates, ambulatoorse 
kirurgia keskustes, lõppstaadiumis 
neeruhaiguste raviasutustes ja pikaajalise 
hoolduse asutustes. Seetõttu on oluline, et 
komisjon töötaks programmi alusel välja 
tervishoiuteenustega seotud nakkuste 
ennetamise suunised ja et programm 
toetaks investeeringuid 
tervishoiusüsteemide ajakohastamisse, et 
tõrjuda ja vähendada 
tervishoiuteenustega seotud nakkuseid, 
ning toetaks sekkumismeetmeid patsiendi 
ohutuse parandamiseks, ka nõukogu 
patsiendi ohutust, sealhulgas 
tervishoiuteenustega seotud nakkuste 
ennetamist ja tõrjet käsitleva 9. juuni 
2009. aasta soovituse1a rakendamist.
__________________
1a (ELT C 151, 3.7.2009, lk 1).

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liidu tervisealased õigusaktid 
mõjutavad vahetult rahvatervist, kodanike 
elu, tervishoiusüsteemide tõhusust ja 
vastupanuvõimet ning siseturu sujuvat 
toimimist. Meditsiinitooteid ja -
tehnoloogiat (ravimid, meditsiiniseadmed 
ja inimpäritoluga ained), tubakaalaseid 
õigusnorme, patsientide õigusi piiriülese 
tervishoiu puhul ning tõsiseid piiriüleseid 
terviseohte käsitlev reguleeriv raamistik on 
tervise kaitsmisel liidus väga tähtis. 
Programm peaks seega toetama liidu 
tervisealaste õigusaktide väljatöötamist, 
rakendamist ja jõustamist ning pakkuma 
kvaliteetseid, võrreldavaid ja 
usaldusväärseid andmeid, mis toetaksid 
poliitika kujundamist ja järelevalvet.

(25) Liidu tervisealased õigusaktid 
mõjutavad vahetult rahvatervist, kodanike 
elu, tervishoiusüsteemide tõhusust ja 
vastupanuvõimet ning siseturu sujuvat 
toimimist. Meditsiinitooteid ja -
tehnoloogiat (ravimid, meditsiiniseadmed 
ja inimpäritoluga ained), tubakaalaseid 
õigusnorme, patsientide õigusi piiriülese 
tervishoiu puhul ning tõsiseid piiriüleseid 
terviseohte käsitlev reguleeriv raamistik on 
tervise kaitsmisel liidus väga tähtis. 
Programm peaks seega toetama liidu 
tervisealaste õigusaktide väljatöötamist, 
rakendamist ja jõustamist ning pakkuma 
kvaliteetseid, võrreldavaid ja 
usaldusväärseid andmeid, sealhulgas 
tegelikke tervishoiuandmeid, mis toetaksid 
poliitika kujundamist ja järelevalvet.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26a) Piiriülene koostöö liikmesriikide 
vahel liikuvatele patsientidele 
tervishoiuteenuste osutamisel, nagu on 
sätestatud direktiivis 2011/24/EL 
patsiendiõiguste kohaldamise kohta 
piiriüleses tervishoius, hõlmab 
tervisetehnoloogia hindamise alast 
koostööd ja Euroopa tugivõrgustikke. 
Need on näited valdkondadest, kus 
liikmesriikidevaheline integreeritud 
tegevus on andnud tugeva lisaväärtuse ja 
näidanud suurt potentsiaali 
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tervishoiusüsteemide tõhususe ja seega 
tervise üldiseks edendamiseks. 
Sellegipoolest ei ole neid valdkondi veel 
arendatud ei liidu õigusaktide, 
rakendamise ega ressursside seisukohast. 
Seetõttu peaks programmi eesmärk olema 
tagada niisuguse integreeritud ja 
koordineeritud töö arendamine ja täielik 
rakendamine sellistes valdkondades nagu 
tervisetehnoloogia hindamine ja Euroopa 
tugivõrgustik. Selle tööga edendataks ka 
sellist suure mõjuga tegevust, mille 
eesmärk on jagada olemasolevad 
ressursid elanikkonna asjaomaste 
sektorite ja piirkondade vahel kõige 
tõhusamalt, et nende mõju oleks 
võimalikult suur.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2011/24/EL16 kohaselt loodud 
Euroopa tugivõrgustikud on virtuaalsed 
võrgustikud, kuhu on kaasatud 
tervishoiuteenuste osutajad kogu Euroopas. 
Võrgustike eesmärk on hõlbustada eriravi 
ning teadmiste ja vahendite koondamist 
vajavaid keerukaid või harvikhaigusi ja 
seisundeid käsitlevat arutelu. Kuna 
võrgustikud võivad parandada harva 
esineva seisundiga patsientide juurdepääsu 
diagnostikale ja kvaliteetsetele 
tervishoiuteenustele ning olla teabe 
levitamise, meditsiinikoolituse ja -
uuringute keskusteks, peaks programm 
aitama kaasa koostöö tõhustamisele 
Euroopa tugivõrgustike ja muude 
riikidevaheliste võrgustike vahendusel. 
Programmis peaks kaaluma Euroopa 
tugivõrgustike tegevuse laiendamist lisaks 

(27) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2011/24/EL16 kohaselt loodud 
Euroopa tugivõrgustikud on virtuaalsed 
võrgustikud, kuhu on kaasatud 
tervishoiuteenuste osutajad kogu Euroopas. 
Võrgustike eesmärk on hõlbustada eriravi 
ning teadmiste ja vahendite koondamist 
vajavaid keerukaid või harvikhaigusi ja 
seisundeid käsitlevat arutelu. Euroopa 
tugivõrgustikud on murranguline 
platvorm, mis kujutab endast ainulaadset 
võimalust ja mille eesmärk on parandada 
teadmiste ja terviseandmete piiriülese 
uuendusliku kasutamise ja jagamise 
alusel diagnoosimist ja ravi haruldasi või 
keerukaid haiguseid põdevate inimeste 
jaoks. Seetõttu peaks programm eraldama 
piisavalt vahendeid olemasolevate ja 
tulevaste Euroopa tugivõrgustike 
koordineerimise ja koostöö toetamiseks 
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harvikhaigustele ka nakkushaiguste ja 
mittenakkuslike haiguste (näiteks 
vähktõbi) valdkonnale.

toetuste või muude sihtotstarbeliste 
vahendite abil. See peaks täiendama 
praegust rahastamist, tagamaks et 
Euroopa tugivõrgustikud täidavad oma 
ülesandega seatud eesmärke. Kuna 
võrgustikud võivad parandada harva 
esineva seisundiga patsientide juurdepääsu 
diagnostikale ja kvaliteetsetele 
tervishoiuteenustele ning olla teabe 
levitamise, meditsiinikoolituse ja -
uuringute keskusteks, peaks programm 
aitama kaasa ka koostöö tõhustamisele 
Euroopa tugivõrgustike ja muude 
riikidevaheliste võrgustike vahendusel. 
Programmis peaks kaaluma Euroopa 
tugivõrgustike tugevdamist, uute Euroopa 
tugivõrgustike loomise toetamist, et 
hõlmata nakkushaigused, keerukad 
rasedused ning haruldased ja keerukad 
vaimse tervise haigused. Programmis 
peaks kaaluma ka Euroopa tugivõrgustike 
tegevuse laiendamist e3xcellence 
võrgustike vormis ka nakkushaiguste ja 
mittenakkuslike haiguste, sealhulgas 
vähktõve ja lastel esinevate vähktõve 
vormide valdkonnale. Euroopa 
tugivõrgustike tugevdamine võib täita 
võtmerolli liidu tasandil ühise äsja 
väljatöötatud sõeluuringute raamistiku 
vastuvõtmise toetamisel, alustades 
haiguste valikukriteeriumidest ja -
mehhanismidest, eesmärgiga ületada 
sõeluuringute ulatuse olemasolevad 
erinevused kõigis liikmesriikides. 
Programm peaks toetama selliste 
meetmete rakendamist, mis aitavad edasi 
haruldaste haiguste ravi, 
sõeluuringuprogrammide ja Euroopa 
patsiendiregistrite väljatöötamist ja 
pakkumist.

__________________ __________________
16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 2011. aasta direktiiv 2011/24/EL 
patsiendiõiguste kohaldamise kohta 
piiriüleses tervishoius (ELT L 88, 
4.4.2011, lk 45).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 2011. aasta direktiiv 2011/24/EL 
patsiendiõiguste kohaldamise kohta 
piiriüleses tervishoius (ELT L 88, 
4.4.2011, lk 45).

Or. en
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34a) Programmis „EL tervise heaks“ 
sisalduvate meetmete ühtse rakendamise 
saavutamiseks tuleks luua programmi 
„EL tervise heaks“ juhtnõukogu. See 
sõltumatu sidusrühm peaks vastutama 
muu hulgas meetmete rakendamise 
koordineerimise, koostöö ning programmi 
ja muude tervisemõõtmega programmide 
vahelise koostoime loomise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Võttes arvesse inimeste tervist 
ähvardavate piiriüleste ohtude laadi ja 
võimalikku ulatust, ei suuda liikmesriigid 
üksi tegutsedes piisaval määral inimesi 
liidus selliste ohtude eest kaitsta ega 
tõhustada kriisiennetust või kriisideks 
valmisolekut. Kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega võib liidu tasandil võtta 
meetmeid ka liikmesriikide jõupingutuste 
toetamiseks rahvatervise kõrgetasemelise 
kaitse huvides, liidus ravimite, 
meditsiiniseadmete ja muude kriisi korral 
oluliste toodete kättesaadavuse ja 
taskukohasuse parendamiseks, 
innovatsiooni toetamiseks ning 
liikmesriikide integreeritud ja 
koordineeritud tegevuse ja parimate tavade 
rakendamise toetamiseks ning tervishoiu 

(43) Võttes arvesse inimeste tervist 
ähvardavate piiriüleste ohtude laadi ja 
võimalikku ulatust, ei suuda liikmesriigid 
üksi tegutsedes piisaval määral inimesi 
liidus selliste ohtude eest kaitsta ega 
tõhustada kriisiennetust või kriisideks 
valmisolekut. Kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega võib liidu tasandil võtta 
meetmeid ka liikmesriikide jõupingutuste 
toetamiseks rahvatervise kõrgetasemelise 
kaitse huvides, liidus ravimite, 
meditsiiniseadmete ja muude kriisi korral 
oluliste toodete kättesaadavuse, 
juurdepääsetavuse ja taskukohasuse 
parendamiseks, innovatsiooni toetamiseks 
ning liikmesriikide integreeritud ja 
koordineeritud tegevuse ja parimate tavade 
rakendamise toetamiseks ning tervishoiu 
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kättesaadavusel ilmneva ebavõrdsusega 
tegelemiseks kogu ELis viisil, mis tagab 
suurema tõhususe ja lisaväärtuse, mida ei 
oleks võimalik saavutada liikmesriigi 
tasandil, võttes samal ajal arvesse 
liikmesriikide pädevust ja vastutust 
programmiga hõlmatud valdkondades. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

kättesaadavusel ilmneva ebavõrdsusega 
tegelemiseks kogu ELis viisil, mis tagab 
suurema tõhususe ja lisaväärtuse, mida ei 
oleks võimalik saavutada liikmesriigi 
tasandil, võttes samal ajal arvesse 
liikmesriikide pädevust ja vastutust 
programmiga hõlmatud valdkondades. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

Or. en

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) inimeste kaitsmine liidus tõsiste 
piiriüleste terviseohtude puhul;

1) tervise edendamise ja haiguste 
ennetamise toetamine, tervisealase 
ebavõrdsuse vähendamine, füüsilise ja 
vaimse tervise parandamine, inimeste 
kaitsmine liidus tõsiste piiriüleste 
terviseohtude puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) ravimite, meditsiiniseadmete ja 
muude kriisi korral oluliste toodete 
kättesaadavuse parandamine liidus, nende 
taskukohasuse soodustamine ja 
innovatsiooni toetamine;

2) olemasolevate ja tulevaste liidu 
tervishoiualaste õigusaktide toetamine, 
ravimite, raviviiside ja meditsiiniseadmete 
kättesaadavuse parandamine liidus, nende 
kättesaadavuse ja taskukohasuse 
soodustamine, ohutu ja tõhusa kasutamise 
toetamine ning tervishoiualaste 
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teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) tervishoiusüsteemide tugevdamine 
ja tervishoiutöötajate toetamine, kasutades 
selleks muu hulgas digitaliseerimist ning 
liikmesriikide integreeritumat ja 
koordineeritumat tegevust, parimate tavade 
püsivat rakendamist ja andmete jagamist, 
eesmärgiga tõsta rahvatervise üldist taset.

3) tervishoiusüsteemide tugevdamine 
ja tervishoiutöötajate toetamine, kasutades 
selleks muu hulgas digitaliseerimist, 
ühtlustatud haridust ja koolitust ning 
liikmesriikide integreeritumat ja 
koordineeritumat tegevust, parimate tavade 
püsivat rakendamist ja võrreldavate 
andmete jagamist, eesmärgiga tõsta 
rahvatervise üldist taset;

Or. en

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a) tervishoiusüsteemide tugevdamine, 
et need muutuksid kriisidele ja 
pandeemiatele vastupidavaks, ning 
valmisoleku kava väljatöötamine.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) liidus kriisi korral oluliste toodete 
reservide või varude ning kriisiolukorras 
mobiliseeritavate meditsiini-, tervishoiu- ja 
tugitöötajate reservi tagamine;

2) liidus kriisi korral oluliste toodete 
reservide ning kriisiolukorras 
mobiliseeritavate meditsiini-, tervishoiu- ja 
tugitöötajate reservi tagamine;

Or. en

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a) selliste meetmete toetamine, 
millega suurendatakse liidus kriisi korral 
oluliste toodete teadusuuringuid ja 
arendustegevust, sealhulgas kliiniliste 
uuringute kaudu, ning juurdepääsu 
selliste toodete tervishoiusüsteemides 
kasutamise andmetele ja nende analüüsi;

Or. en

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3b) selliste meetmete toetamine, 
millega muudetakse tervishoiusektor 
sektoriks, mis hõlmab inimesekeskseid ja 
tulemuspõhiseid hooldus- ja 
tervishoiusüsteeme;

Or. en
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Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a) Euroopa digitaalse terviseloo 
väljatöötamise ja rakendamise toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4b) liidu innovatsiooniökosüsteemi 
tugevdamine, et tagada järgmise 
põlvkonna ravimite, vaktsiinide ja 
meditsiiniseadmete väljatöötamine ja 
kasutuselevõtt, eesmärgiga vastata 
suurenevatele tervishoiuprobleemidele ja 
tekkivatele ootustele;

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4c) võrdse ja õigeaegse juurdepääsu 
parandamine kvaliteetsetele, kestlikele ja 
taskukohastele inimesekesksetele 
tervishoiuteenustele ja nendega seotud 
raviteenustele;

Or. en
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) selliste meetmete toetamine, mille 
eesmärk on tugevdada tervishoiusüsteemi 
suutlikkust haiguste ennetamise ja tervise 
edendamise valdkonnas, tugevdada 
patsientide õigusi ja piiriülest tervishoidu, 
ning meditsiini- ja tervishoiutöötajate 
tipptaseme edendamine;

5) selliste meetmete toetamine, mille 
eesmärk on lahendada tervisealane 
ebavõrdsus ja tugevdada 
tervishoiusüsteemi suutlikkust haiguste 
ennetamise, varajase diagnoosimise, 
sõeluuringute ja tervise edendamise 
rakendamise valdkonnas, sealhulgas 
füüsilise aktiivsuse, tervisealase hariduse, 
patsientide õiguste ja piiriülese tervishoiu 
edendamise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a) tervishoiutöötajaid käsitleva 
strateegia loomise, väljatöötamise ja 
rakendamise toetamine, et luua 
rahvatervise valdkonnas tõhus tööjõud, 
kellel on kogu liidus ühesugused kõrged 
standardid, ning edendada meditsiini- ja 
tervishoiutöötajate tipptasemel oskusi;

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) mittenakkuslike haiguste, eelkõige 6) mittenakkuslike haiguste, 
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vähktõve seire, ennetamise, diagnoosimise, 
ravi ja hoolduse toetamine;

sealhulgas vähktõve, südame-
veresoonkonna haiguste, krooniliste 
hingamisteede haiguste, diabeedi ja 
vaimse tervise seisundite seire, 
ennetamise, diagnoosimise, ravi ja 
hoolduse toetamine eesmärgiga parandada 
elukvaliteeti;

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a) vähktõbe põdevate laste ja 
noorukite ning vähktõve üleelanute 
rahuldamata vajadustega tegelemine 
eriprogrammide ja -kavade abil, mis 
annavad võimaluse lastel esinevate 
vähktõve vormidega tegeleval Euroopa 
tugivõrgustikul ja olemasolevatel 
teadusstruktuuridel saavutada kogu 
potentsiaal nõutaval tasemel edusammude 
tegemiseks selles alakäsitletud 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9) liikmesriikide ja eelkõige nende 
tervishoiusüsteemide vahelise integreeritud 
tegevuse toetamine, sealhulgas suure 
mõjuga ennetustegevuse rakendamine ning 
võrgustike laiendamine Euroopa 
tugivõrgustike ja muude riikidevaheliste 
võrgustike vahendusel;

9) liikmesriikide ja eelkõige nende 
tervishoiusüsteemide vahelise integreeritud 
tegevuse toetamine, sealhulgas suure 
mõjuga ennetustegevuse rakendamine, 
nende tervishoiutehnoloogiate 
kindlaksmääramine, mis peaksid saama 
liidu hinnangu, ning võrgustike 
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laiendamine Euroopa tugivõrgustike ja 
muude riikidevaheliste võrgustike 
vahendusel;

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9a) Euroopa tugivõrgustike registrite 
ja vähiregistrite rakendamise toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9b) nakkushaiguste ja mittenakkuslike 
haiguste valdkonnas tippvõrgustike 
loomise toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9c) haiguste ohjamise spetsiifiliste 
Euroopa suuniste väljatöötamise 
toetamine nii nakkushaiguste kui ka 
mittenakkuslike haiguste, näiteks 
vähktõve, lastel esinevate vähktõve 
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vormide, südame-veresoonkonna 
haiguste, neurodegeneratiivsete haiguste, 
hingamisteede haiguste ja diabeedi 
valdkonnas, tippkeskuste võrgustike 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[Euroopa Liidu taasterahastu] määruse 
artiklis 2 osutatud meetmeid rakendatakse 
programmi raames kuni 8 451 000 000 
euro suuruses summas (jooksevhindades), 
millele on osutatud kõnealuse määruse 
artikli 3 lõike 2 punkti a alapunktis iii, 
vastavalt artikli 5 lõigetele 4 ja 8.

[Euroopa Liidu taasterahastu] määruse 
artiklis 2 osutatud meetmeid rakendatakse 
programmi raames kuni 8 451 000 000 
euro suuruses summas (jooksevhindades), 
millele on osutatud kõnealuse määruse 
artikli 3 lõike 2 punkti a alapunktis iii, 
vastavalt artikli 4 lõigetele 4 ja 8.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Euroopa tugivõrgustikele võib 
programmi raames anda otsetoetusi ilma 
projektikonkursita. Otsetoetusi võib anda 
ka muudele rahvusvahelistele võrgustikele, 
mis on loodud kooskõlas ELi eeskirjadega.

6. Euroopa tugivõrgustikele antakse 
programmi raames otsetoetusi ilma 
projektikonkursita ning lihtsustatud 
finants- ja tehnilise aruandluse süsteemi 
alusel. Otsetoetusi võib anda ka muudele 
rahvusvahelistele võrgustikele, mis on 
loodud kooskõlas liidu õigusega, 
sealhulgas detsentraliseeritud liidu 
asutuste osalemine.

Or. en
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 7 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon konsulteerib tervise edendamise, 
haiguste ennetamise ja mittenakkuslike 
haiguste ravi juhtrühma kuuluvate 
liikmesriikide tervishoiuasutustega 
programmi jaoks koostatud töökavade, 
selle prioriteetide ja strateegiliste suundade 
ning programmi rakendamise osas.

Komisjon konsulteerib tervise edendamise, 
haiguste ennetamise ja mittenakkuslike 
haiguste ravi juhtrühma kuuluvate 
liikmesriikide tervishoiuasutustega, samuti 
asjaomaste liidu detsentraliseeritud 
asutustega, programmi „EL tervise 
heaks“ juhtnõukogu ja teiste asjaomaste 
sidusrühmadega, nagu 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
esindajad ja eelkõige patsientide 
organisatsioonid, programmi jaoks 
koostatud töökavade, selle prioriteetide ja 
strateegiliste suundade ning programmi 
rakendamise osas.

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16a
Programmi „EL tervise heaks“ 

juhtnõukogu
1. Komisjon asutab programmi „EL 
tervise heaks“ juhtnõukogu, kes nõustab 
teda nõuandva pädevusega programmi 
rakendamise juhtimisel ning ka selle 
seiramisel ja hindamisel. 
2. Juhtnõukogu keskendub 
koostoime loomisele programmi ja teiste 
tervisemõõdet sisaldavate programmide 
vahel koordineerimise, koostöö ja 
koostoime kaudu, edendades patsientide 
ja ühiskonna kaasamist ning esitades 
komisjonile teaduslikke nõuandeid ja 
soovitusi. Oma ülesandeid täites pakub 
juhtnõukogu väärtustele orienteeritud 
tervisemeetmeid, kestlikkust, paremaid 
tervishoiulahendusi ning edendab 
juurdepääsu ja vähendab tervisealast 
ebavõrdsust. 
3. Juhtnõukogu on sõltumatu 
sidusrühmade rühm, mis koosneb 
rahvatervise, heaolu ja sotsiaalkaitse 
valdkonna asjakohaste sektorite tegevuses 
osalejatest ning mille töös osalevad 
piirkondade, kohalike terviseametite ja 
patsientide esindajad ning kodanikud.
4. Juhtnõukogusse kuulub 15–20 
kõrgelt kvalifitseeritud isikut, kes on 
valitud lõikes 3 nimetatud valdkondadest. 
Juhtnõukogu liikmed nimetab ametisse 
komisjon, konsulteerides parlamendiga, 
pärast avalikku kandidaatide ülesseadmist 
või osalemiskutse esitamist või mõlemat.
5. Juhtnõukogu liikmed nimetatakse 
ametisse artikli 1 teises lõigus osutatud 
perioodiks. 
6. Juhtnõukogul on esimees, kelle 
nimetab juhtnõukogu liikmete seast 
komisjon. Juhtnõukogu koosolekud 
toimuvad vähemalt neli korda aastas. 
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7. Juhtnõukogu teeb järgimist:
i. annab komisjoni ettepaneku alusel 
põhjaliku strateegia vormis panuse 
programmi iga-aastaste töökavade 
väljatöötamisse;
ii. töötab välja programmi ja teiste 
tervisemõõdet sisaldavate programmide 
vahelise koordineerimise, koostöö ja 
koostoime juhtimise kava;
iii. nõustab komisjoni programmi 
seiramisel ja hindamisel, nagu on 
sätestatud vastavalt artiklites 19 ja 20. 
Kooskõlastamise, koostöö ja koostoime 
juhtimise kava hõlbustab tegevust või 
jõupingutusi, mille eesmärk on tagada 
kõigi tervisega seotud olemasolevate 
rahastamismehhanismide nähtavus ja 
koordineerimine, ning aitab 
koordineerimist ja koostööd juhtida. 
8. Komisjon võib juhtnõukoguga 
konsulteerida ka muudel kui lõikes 7 
nimetatud teemadel.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Näitajad, mille abil antakse aru 
artiklites 3 ja 4 sätestatud programmi üld- 
ja erieesmärkide saavutamisel tehtud 
edusammude kohta, on esitatud II lisas.

1. Näitajad, sealhulgas programmi- 
ja meetmepõhised näitajad, mille abil 
antakse aru artiklites 3 ja 4 sätestatud 
programmi üld- ja erieesmärkide 
saavutamisel tehtud edusammude kohta, on 
esitatud II lisas.

Or. en
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 24 vastu delegeeritud 
õigusakte II lisa muutmise kohta, et 
vajaduse korral näitajaid muuta ja 
täiendada.

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 24 vastu delegeeritud 
õigusakte II lisa muutmise kohta, et 
vajaduse korral näitajaid, sealhulgas 
programmi- ja meetmepõhiseid näitajaid 
muuta ja täiendada.

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 19 lõikes 2 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kuni 31. detsembrini 2028.

2. Artikli 19 lõikes 2 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kolmeks aastaks alates … 
[käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne kolmeaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt a – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) elutähtsasse tervishoiutaristusse, 
mis on oluline tervisekriiside korral, 
vahenditesse, struktuuridesse, 
protsessidesse, tootmis- ja 
laborisuutlikkusse, sealhulgas 
haiguspuhangute seire, modelleerimise, 
prognoosimise, ennetamise ja ohjamise 
vahenditesse.

ii) elutähtsasse tervishoiutaristusse, 
mis on oluline tervisekriiside korral, 
vahenditesse, struktuuridesse, 
protsessidesse, tootmis- ja 
laborisuutlikkusse, sealhulgas 
haiguspuhangute seire, modelleerimise, 
prognoosimise, ennetamise ja ohjamise 
vahenditesse ning muudesse kriisi korral 
olulistesse toodetesse.

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt d – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) andmebaaside ja digivahendite 
väljatöötamist ja käitamist ning nende 
koostalitlusvõimet, sealhulgas vajaduse 
korral muu, näiteks kosmosepõhise 
seiretehnoloogiaga;

iv) andmebaaside ja digivahendite 
väljatöötamist ja käitamist ning nende 
koostalitlusvõimet, sealhulgas vajaduse 
korral muu, näiteks kosmosepõhise 
seiretehnoloogiaga, ning toetades 
juurdepääsu tervishoiuasutustest pärit 
tegelikele andmetele ja nende analüüsi; .

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt d – alapunkt xi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xia) liidu detsentraliseeritud asutusi 
suuremate ressursside kaudu, sealhulgas 
personal, programmi raames 
rahastamiskõlblike meetmete 
rakendamiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) Struktuursed varud ja kriisiks 
valmistumine:

e) Struktuursed reservid ja kriisiks 
valmistumine:

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kriisi korral oluliste toodete ELi 
reservi ja varude loomine ja haldamine 
vastastikuses täiendavuses muude liidu 
rahastamisvahenditega;

ii) kriisi korral oluliste toodete ELi 
reservi loomine ja haldamine vastastikuses 
täiendavuses muude liidu 
rahastamisvahenditega;

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt f – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) ennetusmeetmed haavatavate 
rühmade kaitsmiseks terviseohtude eest 
ning meetmed kriisidele reageerimiseks ja 
nende ohjamiseks vastavalt haavatavate 
rühmade vajadustele;

iv) ennetusmeetmed haavatavate 
rühmade kaitsmiseks terviseohtude eest 
ning meetmed kriisidele reageerimiseks ja 
nende ohjamiseks vastavalt haavatavate 
rühmade vajadustele, näiteks palliatiivset 
ja valuravi vajavatele kroonilisi haigusi 
põdevatele patsientidele põhilise hoolduse 
tagamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt f – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) meetmed, millega leevendatakse 
tervisekriisiga kaasnevaid tagajärgi 
tervisele, eelkõige tagajärgi, mis mõjutavad 
vaimset tervist, kroonilisi haigusi põdevaid 
patsiente ja teisi haavatavaid rühmi;

v) meetmed, millega leevendatakse ja 
ohjatakse tervisekriisiga kaasnevaid 
tagajärgi tervisele, eelkõige tagajärgi, mis 
mõjutavad vaimset tervist, kroonilisi 
haigusi põdevaid patsiente ja teisi 
haavatavaid rühmi;

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt f – alapunkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

va) meetmed telemeditsiinile 
ülemineku, ravimite kodus manustamise 
ning ennetus- ja enesehoolduskavade 
rakendamise toetamiseks, kus see on 
võimalik ja vajalik;

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt g – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) meditsiini- ja tervishoiutöötajate 
koolitusprogrammid ning ajutise 
personalivahetuse programmid;

ii) toetus tervishoiutöötajaid käsitleva 
strateegia raames ja koostoimes teiste 
programmidega, meditsiini- ja 
tervishoiutöötajate ühtlustatud ja 
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standarditud koolitus- ja 
haridusprogrammid ning ajutise 
personalivahetuse programmid, eelkõige 
eesmärgiga parandada nende õppekavasid 
ja digitaalseid oskusi;

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt g – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tervishoiutöötajate geograafilise 
jaotumise parandamise ja nn meditsiiniliste 
kõrbete vältimise toetamine;

iii) selliste meetmete toetamine, mida 
võetakse tervishoiutöötajaid käsitleva 
strateegia raames ja mille eesmärk on 
käsitleda kvalifitseeritud 
tervishoiutöötajate otsust lahkuda 
päritoluliikmesriigist mujale tööle, 
tervishoiutöötajate geograafilise jaotumise 
parandamise, nn meditsiiniliste kõrbete 
vältimise ning kinnihoidmispoliitika 
edendamise ja rakendamise toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt g – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) liidu referentlaborite ja -keskuste 
ning tippkeskuste loomise ja 
koordineerimise toetamine;

iv) liidu referentlaborite ja -keskuste, 
tippkeskuste ja haigustele 
spetsialiseerunud liidu platvormide 
loomise ja koordineerimise toetamine 
parimate tavade vahetamiseks, 
võrdlemiseks ja võrdlusuuringute 
tegemiseks liikmesriikide vahel;

Or. en
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt g – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) tervishoiusüsteemi reformidesse 
investeerimise ja nende rakendamise 
(strateegiline planeerimine ja juurdepääs 
mitmel allikal põhinevale rahastusele) 
suutlikkuse arendamise toetamine;

vii) tervishoiusüsteemi reformidesse, 
sealhulgas sellistesse, mis toovad kaasa 
ülemineku inimesekesksusele ja 
tulemustepõhisusele, investeerimise ja 
nende rakendamise (strateegiline 
planeerimine ja juurdepääs mitmel allikal 
põhinevale rahastusele) suutlikkuse 
arendamise toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt g – alapunkt ix a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ixa) nakkushaiguste ja mittenakkuslike 
haiguste valdkonnas tippvõrgustike 
loomise ja toimimise toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt g – alapunkt ix b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ixb) haiguste ohjamise Euroopa 
suuniste väljatöötamise ja rakendamise 
toetamine nii nakkushaiguste kui ka 
mittenakkuslike haiguste, näiteks 
vähktõve, lastel esinevate vähktõve 
vormide, südame-veresoonkonna 
haiguste, neurodegeneratiivsete haiguste, 
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hingamisteede haiguste ja diabeedi 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt g – alapunkt xi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xia) liikmesriikide toetamine nende 
haruldasi haigusi käsitlevate riiklike 
kavade läbivaatamisel, et kehtestada 
vajalik rahastamis- ja korralduslik kord 
Euroopa tugivõrgustike süsteemi tõhusaks 
integreerimiseks riiklikesse 
tervishoiusüsteemidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt g – alapunkt xi b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xib) Euroopa tugivõrgustike pideva 
hindamise, seire ja kvaliteedi 
parandamise süsteemi rakendamise 
toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt g – alapunkt xi c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xic) rahaliste vahendite eraldamine 
tõhusate ja püsivate mehhanismide 
loomiseks, et seada sisse Euroopa 
tugivõrgustike vaheline koostöö 
haruldaste haigustega seotud 
multisüsteemsete vajaduste rahuldamiseks 
ning eri erialade ja distsipliinide vahelise 
võrgustikutöö hõlbustamiseks, sealhulgas 
lastel esinevate vähktõve vormide 
Euroopa tugivõrgustiku tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt g – alapunkt xi d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xid) liikmesriikide toetamine nende 
haruldaste haiguste eksperdikeskuste 
tugevdamisel, et arendada riiklike 
tervishoiusüsteemide pädevust selliste 
haiguste diagnoosimisel, ravimisel ja 
juhtimisel ning samal ajal suurendada 
Euroopa tugivõrgustike, sealhulgas 
Euroopa tugivõrgustiku PaedCani 
suutlikkust ja teadmisi;

Or. en

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt g – alapunkt xiii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xiii) liikmesriikidevaheliseks koostööks 
ja võrgustikutööks vajaliku liidu 
raamistiku ja asjaomaste 

xiii) liidu raamistiku toetamine, et 
tugevdada liikmesriikide vahel 
tervisetehnoloogia hindamise valdkonnas 
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koostalitlusvõimeliste digivahendite 
toetamine, sealhulgas nende vahendite 
toetamine, mis on vajalikud, et 
liikmesriigid saaksid teha kliinilisi 
ühishindamisi ja teaduslikke 
ühiskonsultatsioone tervisetehnoloogia 
hindamise tulemuste vahetamiseks.

tehtavat koostööd, et liikmesriigid saaksid 
teha õigeaegseid, usaldusväärseid ja 
kvaliteetseid kliinilisi ühishindamisi, 
teaduslikke ühiskonsultatsioone ja muid 
asjaomaseid toiminguid ning neid 
vahetada, et toetada otsuste tegijaid.

Or. en

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt g – alapunkt xiii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xiiia) Euroopa digitaalse terviseloo 
loomine ja selle liikmesriikides 
rakendamise toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt g – alapunkt xiii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xiiib) liikmesriikide toetamine Euroopa 
tugivõrgustiku registrite ja vähiregistrite 
täiustamisel, edasiarendamisel ning 
rakendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt h – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) Vähktõvega seotud meetmed: h) Vähktõvega ja lastel esinevate 
vähktõve vormidega seotud meetmed:

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt h – alapunkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

va) laste pahaloomuliste kasvajate 
puhul ravimitele ja uudsetele raviviisidele, 
sealhulgas toetavale ja palliatiivsele ravile 
võrdse ja õigeaegse juurdepääsu 
toetamine kogu Euroopas, ning selliste 
ravimite ja raviviiside kättesaadavuse 
edendamine lapsesõbralike annuste ja 
koostistena;

Or. en

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt h – alapunkt v b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vb) poliitika, riiklike programmide ja 
suuniste rakendamise toetamine, et 
ületada kogu Euroopas ebavõrdsus 
juurdepääsul põhilistele raviviisidele ja 
ravimitele, toetavale ja leevendavale ravile 
lastel esinevate vähktõve vormide korral;

Or. en
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Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt h – alapunkt vi a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

via) personaliseeritud 
sõeluuringuprogrammide loomine ja 
rakendamine vähktõve, eriti lastel esineva 
vähktõve vormi üleelanutele;

Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt h – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) vähktõve ennetuse ja ravi, 
sealhulgas diagnoosimise kvaliteeti 
toetavad meetmed;

vii) vähktõve ennetuse, ravi ja 
palliatiivse ravi, sealhulgas diagnoosimise 
kvaliteeti toetavad meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt h – alapunkt viii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

viii) vähktõve üleelanute ja nende 
hooldajate elukvaliteeti toetavad meetmed;

viii) vähktõve üleelanute ja nende 
hooldajate elukvaliteeti toetavad meetmed, 
sealhulgas psühholoogiline tugi, valuravi 
ja tööalane taasintegreerimine;

Or. en
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Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt h – alapunkt ix

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ix) liidu tubakatoodete tarbimise 
piiramise poliitika ja õigusaktide 
rakendamise toetamine;

ix) liidu tubakatoodete tarbimise 
piiramise poliitika ja õigusaktide ning 
muude seonduvate ennetusvaldkonna 
õigusaktide rakendamise toetamine;

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt h – alapunkt ix a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ixa) meetmed, mille eesmärk on toetada 
kooskõlastatud, valdkondadevahelist ja 
patsiendikeskset lähenemisviisi 
vähktõvega patsientide ja vähktõve 
üleelanute puhul, eelkõige lastel esinevate 
vähktõve vormide valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt h – alapunkt x

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

x) erialadevahelise suutlikkuse 
arendamise ja täiskasvanuhariduse 
mehhanismide loomine ja toetamine 
vähiravi valdkonnas.

x) tervishoiuspetsialistide ja 
mitteametlike hooldajate erialadevahelise 
suutlikkuse arendamise ja 
täiskasvanuhariduse mehhanismide 
loomine ja toetamine vähiravi valdkonnas, 
eelkõige ravi kvaliteedi parandamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt h – alapunkt x a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xa) tervishoiutöötajate 
erialadevahelise suutlikkuse arendamise 
ning täiskasvanuhariduse ja koolituse 
mehhanismi loomine ja toetamine 
vähktõve sõeluuringute ja varase 
diagnoosimise alal, eelkõige lastel 
esinevate vähktõve vormide valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt h – alapunkt x b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xb) meetmed, millega edendatakse 
volitatud spetsialistide kasutatavaid 
täiendavaid onkoloogilisi raviviise.

Or. en

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt i – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) toetusmeetmed vaktsiinikõhkluse 
vähendamiseks;

ii) toetusmeetmed vaktsiinikõhkluse 
vähendamiseks ja immuniseerimise 
edendamiseks inimeste kogu eluea 
jooksul;

Or. en
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Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt i – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iia) toetusvahendid ja platvormid 
tegelikes tingimustes saadud 
tõendusmaterjali kogumiseks vaktsiinide 
ohutuse, tõhususe ja mõju kohta pärast 
kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt i – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kliiniliste uuringute toetamine, et 
kiirendada uuenduslike, ohutute ja tõhusate 
ravimite ja vaktsiinide väljatöötamist, neile 
lubade andmist ning nende kättesaadavust;

iii) kliiniliste uuringute, sealhulgas 
selliste, millega kaasneb suurem 
koordineerimine liidu tasandil ja Euroopa 
Ravimiametiga, toetamine, et kiirendada 
uuenduslike, ohutute ja tõhusate ravimite ja 
vaktsiinide väljatöötamist, neile lubade 
andmist ning nende kättesaadavust;

Or. en

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt i – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iva) toetusmeetmed, mille eesmärk on 
tugevdada liidu õigusraamistikku, et 
ergutada uuenduslike ravimite ja 
vaktsiinide leiutamist ja arendamist, 
eesmärgiga vastata suurenevatele 
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tervishoiuprobleemidele, sealhulgas 
vähktõve, lastel esinevate vähktõve 
vormide ning nendega seotud toetava ja 
palliatiivse ravi uued raviviisid ja ravimid;

Or. en

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt i – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) toetusmeetmed, millega 
soodustatakse uuenduslike toodete ja 
äriliselt vähem huvipakkuvate toodete, 
näiteks antimikroobikumide 
väljatöötamist;

v) meetmed antibiootikumidega 
seotud turutõrgete kõrvaldamiseks ja 
kestlike investeeringute soodustamiseks, 
et leiutada ja töötada välja uusi 
antimikroobikume;

Or. en

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt i – alapunkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

va) meetmed, mille eesmärk on 
säilitada tugev intellektuaalomandi 
raamistik, teadus- ja arendustegevuse 
stiimulid ja tunnustamismehhanismid, et 
meelitada liidus ligi investeeringuid 
järgmise põlvkonna ravimite, vaktsiinide 
ja meditsiiniseadmete väljatöötamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt i – alapunkt x
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

x) toetusmeetmed ravimeid ja 
meditsiiniseadmeid käsitlevate 
rahvusvaheliste õigusnormide lähendamise 
soodustamiseks.

x) toetusmeetmed ravimeid, vaktsiine 
ja meditsiiniseadmeid käsitlevate 
rahvusvaheliste õigusnormide lähendamise 
soodustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt j – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tervishoiu- ja tervisesüsteemide 
digitaliseerimise toetamine, sealhulgas 
võrdlusuuringute ja suutlikkuse 
suurendamise toetamine uuenduslike 
vahendite ja tehnoloogiate kasutusele 
võtmiseks; tervishoiutöötajate digioskuste 
täiendamine;

ii) tervishoiu- ja tervisesüsteemide 
digitaliseerimisse investeerimise 
toetamine, sealhulgas võrdlusuuringute ja 
suutlikkuse suurendamise toetamine 
uuenduslike vahendite ja tehnoloogiate 
kasutusele võtmiseks; tervishoiutöötajate 
digioskuste täiendamise toetamine ja 
rakendamine tervishoiutöötajaid käsitleva 
strateegia osana;

Or. en

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt j – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) digivahendite ja -taristute 
kasutuselevõtu ja koostalitlusvõime 
toetamine liikmesriikides, nende vahel ning 
koostöös liidu institutsioonide ja 
organitega; asjakohaste 
juhtimisstruktuuride ning tervishoiu 
Euroopa andmeruumi osana kestlike ja 
koostalitlusvõimeliste liidu 
terviseteabesüsteemide väljatöötamine ning 

iii) digivahendite ja -taristute 
kasutuselevõtu ja koostalitlusvõime 
toetamine liikmesriikides, nende vahel ning 
koostöös liidu institutsioonide, asutuste ja 
organitega; sealhulgas Euroopa digitaalse 
terviseloosüsteemi rakendamise 
toetamine; asjakohaste 
juhtimisstruktuuride ning tervishoiu 
Euroopa andmeruumi osana kestlike ja 



PR\1207580ET.docx 57/66 PE653.803v01-00

ET

kodanike juurdepääsu tugevdamine oma 
terviseandmetele ja nende kontrollimise 
võimaluse parandamine;

koostalitlusvõimeliste liidu 
terviseteabesüsteemide väljatöötamine ning 
kodanike juurdepääsu tugevdamine oma 
terviseandmetele ja nende kontrollimise 
võimaluse parandamine;

Or. en

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt k – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) teabevahetus, mille eesmärk on 
edendada haiguste ennetamist ja tervislikke 
eluviise koostöös kõigi asjaomaste 
osalejatega rahvusvahelisel, liidu ja riikide 
tasandil.

iii) teabevahetus, mille eesmärk on 
edendada haiguste ennetamist, tervist ja 
tervislikke eluviise koostöös kõigi 
asjaomaste osalejatega rahvusvahelisel, 
liidu ja riikide tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt k – alapunkt iv (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) teavitusmeetmed, mille eesmärk on 
tõkestada meditsiinilisi raviviise või 
haiguste põhjuseid käsitlevaid 
võltsuudiseid;

Or. en

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt II
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II. Juurdepääs tsentraliseeritud 
müügiloaga ravimitele, st harvikravimite, 
uudsete ravimite, pediaatrias kasutatavate 
ravimite või vaktsiinide arv vajadustele 
mittevastavuse korral.

II. Juurdepääs tsentraliseeritud 
müügiloaga ravimitele, st harvikravimite, 
uudsete ravimite, pediaatrias kasutatavate 
ravimite või vaktsiinide arv.

Or. en

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt II a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IIa. Ravimite kiirendatud 
väljatöötamise ja hindamise uute 
menetluste rakendamine oluliste 
rahvatervisealaste vajaduste 
rahuldamiseks, võttes arvesse uudseid 
tehnoloogiaid.

Or. en

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt II b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IIb. Harvikravimite, uudsete ravimite, 
pediaatrias kasutatavate ravimite või 
vaktsiinide uute müügilubade arv 
rahuldamata ravivajaduste jaoks.

Or. en
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Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Täiustatud tervishoiutaristuga 
liikmesriikide arv. 

Or. en

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Euroopa digitaalse terviseloo 
rakendanud liikmesriikide arv. 

Or. en

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. Vanuse järgi standarditud viie 
aasta elulemus lastel esinevate vähktõve 
vormide korral.

Or. en

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Emakakaela-, rinna- ja 
kolorektaalvähi diagnoosimisel 
haigusastme kohta teavet esitavate 
vähiregistrite suhtarv ja liikmesriikide arv.

7. Emakakaela-, rinna-, kopsu- ja 
kolorektaalvähi diagnoosimisel 
haigusastme kohta teavet esitavate 
vähiregistrite suhtarv ja liikmesriikide arv.

Or. en

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7a. Palliatiivsele ravile vastuvõtu ja 
tulemuse suhe vähktõve ja lastel esinevate 
vähktõve vormide puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7b. Vähiregistrite arvu ja lastel 
esinevate vähktõve vormide 
diagnoosimisel haigusastme kohta teavet 
esitavate liikmesriikide arvu suhe.

Or. en

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8a. Uimastite ja ainete tarbimise 
levimus.

Or. en

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8b. Rasvumise levimus.

Or. en

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8c. Väikelaste suremus. 

Or. en

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Ravimite nappuse määr ühtsete 
kontaktpunktide võrgustikus.

9. Ravimite nappuse määr 
liikmesriikides.

Or. en
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Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10a. Müügiloa saanud uute 
antimikroobikumide arv.

Or. en

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12a. Tervishoiuteenustega seotud 
nakkustega seotud surmajuhtumid.

Or. en
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

28. mail 2020 esitas komisjon majanduse taastekava osana 9,4 miljardi euro suuruse eelarvega 
uue eraldiseisva programmi „EL tervise heaks“ aastateks 2021–2027, mis on keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni kauaaegne taotlus, et ehitada ELis üles vastupidavad 
tervishoiusüsteemid piiriüleste terviseohtudega võitlemise, ravimite kättesaadavaks ja 
taskukohaseks muutmise ning tervishoiusüsteemide tugevdamise kaudu. Terviseprogramm oli 
mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 esialgse ettepaneku kohaselt Euroopa 
Sotsiaalfond+ (ESF +) ühe haruna selle lahutamatu osa.

Komisjoni esitatud uue programmi eesmärk on tagada, et EL oleks jätkuvalt maailma kõige 
parema tervisega piirkond ja et tal oleks olemas kõik võimalikud vahendid 
tervishoiuprobleemide lahendamiseks riikide ja ELi tasandil ning et ta oleks valmis kõigiks 
uuteks esilekerkivateks terviseohtudeks, mis võivad ELi elanikkonda tabada. Programmiga „EL 
tervise heaks“ nähakse ette uued meetmed, millega kõrvaldatakse COVID-19 pandeemia ajal 
ilmnenud puudused seoses ravimite väljatöötamise ja tootmisega, haiglatele piisava hulga 
ravimite ja piisava varustuse ning piisava arvu meditsiinitöötajate tagamisega, ravi 
järjepidevust võimaldavate digivahendite ja -teenuste kasutuselevõtuga ning vajadusega 
säilitada oluliste kaupade ja teenuste kättesaadavus kriisi ajal. See annab ELile rohkem 
vahendeid kiireks, otsustavaks ja liikmesriikidega kooskõlastatud tegutsemiseks nii kriisideks 
valmistumisel kui ka nende ohjamisel.

Komisjon tegi ettepaneku ambitsioonika eraldiseisva programmi „EL tervise heaks“ kohta, et 
pakkuda vajaduste hindamise käigus kindlaks tehtud eelseisvate tervishoiuprobleemide 
lahendamiseks sihtotstarbelist toetust. Selle ettepaneku kohaselt on uue programmi 
rahastamiseks ette nähtud 9,4 miljardit eurot, mis on võrreldes varasemate ESF+ raames tehtud 
ettepanekutega oluliselt suurem summa (413 miljonit eurot). Programmi rahastatakse 
eelseisvast mitmeaastasest finantsraamistikust (1,7 miljardit eurot) ja taasterahastust (mida 
nüüd nimetatakse taasterahastuks „NextGenerationEU“) (7,7 miljardit eurot).

Raportööri seisukoht

Raportöör väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle eraldiseisva programmi „EL tervise 
heaks“ kohta, mille eelarve on selle eelkäijaga võrreldes oluliselt suurenenud. Ta kordab, et 
ainult eraldisesiva ja tugeva programmiga suudetakse tulevaste pandeemiate ja terviseohtudega 
toime tulla, ning peab väga tähtsaks ELi tervishoiusüsteemide muutmist vastupidavamaks, 
suutlikuks tegelema praeguste nõrkade kohtadega, nagu ravimite puudus ja tervisealane 
ebavõrdsus, ning toetama tervishoiusektorit digitaliseerimisel.

Samal ajal peab raportöör oluliseks, et programm „EL tervise heaks“ oleks rohkemat kui pelk 
reaktsioon COVID-19 kriisile. See peaks aitama nii kriise lühiajaliselt ohjata kui ka saavutada 
pikaajalisi eesmärke. See peaks olema ühise tegevuskava osa, et toetada ELi tervishoiupoliitikat 
järgneva seitsme aasta vältel. Programm on oluline element tugevate ja vastupidavate 
tervishoiusüsteemide arendamise tagamisel liikmesriikides, et tulla toime COVID-19 
võimaliku teise laine ja muude tulevaste tervisekriisidega; samal ajal peaks programm toetama 
ka liikmesriikide tervishoiusüsteeme ja rahvatervise poliitikat, et tegeleda pikaajaliste 
probleemidega, nagu antimikroobikumiresistentsus, vananemine, nakkushaigused ja 
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mittenakkuslikud haigused, ning samal ajal valmistuda kujunemisjärgus tehnoloogiate 
vastuvõtuks.

Ühtlasi tuleb märkida, et suurem osa 9,4 miljardi euro suurusest tervishoiueelarvest on 
eeljaotatud, mis tähendab, et on vaja selgeid ja sihipäraseid eesmärke, seega peavad need 
ettepanekud olema väga hästi struktureeritud ja konkreetsed. 

Eelöeldut silmas pidades leiab raportöör, et komisjoni ettepanekut programmi „EL tervise 
heaks“ kohta tuleks tugevdada järgmistes põhiaspektides.

– Tervishoiusüsteemide pikaajalise tugevdamise nimel töötamiseks on vaja rohkem 
investeerida tervishoiusüsteemidesse ja kaugelt rohkem kui praegustesse 
tervishoiuprobleemidesse, eelkõige taristusse, sealhulgas seoses esmatasandi arstiabiga.

– Eeljaotuse kohta on vaja konkreetseid ja selgeid ettepanekuid, sealhulgas rahaliste 
vahendite ümberpaigutamist parema tervishoiu, tervishoiuteenuste võrdse kättesaadavuse 
ja vastupidavate tervishoiusüsteemide saavutamiseks.

– Programmi kõikides meetmetes tuleks lähtuda inimesekesksest ja tulemustepõhisest 
tervisealasest lähenemisviisist, mis keskendub ennetusele ja üksikisiku tervishoiualastele 
erivajadustele, võttes lisaks teenuseosutaja parimatele kliinilistele teadmistele selles 
valdkonnas arvesse ka patsiendi enda ravieesmärke.

– Programmi keskmes peab olema tervisealane ebavõrdsus, võttes arvesse asjaolu, et see on 
välditav inimrühmadevaheline tervisealane ebavõrdsus riikides ja riikide vahel ning et see 
tuleneb ühiskonnasisesest ja ühiskondadevahelisest ebavõrdsusest. Terviseturbe ja 
tervishoiusüsteemide valdkonna suurte probleemide hulgas, mis takistavad nende üldist 
toimimist, on ka tervisealane ebavõrdsus elanikkonnarühmade, riikide ja piirkondade vahel 
ning juurdepääsul kvaliteetsele taskukohasele ennetavale ravile ja aktiivravile.

– Programmis tuleks paremini keskenduda haiguste ennetamisele kogu inimese eluea 
jooksul ja tervise edendamisele selliste tervise riskitegurite käsitlemise kaudu nagu tubaka 
ja sellega seotud toodete kasutamine ja kokkupuude neist eralduvate ainetega, alkoholi 
liigtarvitamine ning narkootikumide ja psühhoaktiivsete ainete tarbimine, rasvumine ja 
ebatervislikud toitumisharjumused ning ebapiisav kehaline aktiivsus. Programmi peamine 
üldeesmärk peaks olema haiguste ennetamine ja tervise edendamine. 

– Programm peaks toetama investeeringuid varajasse diagnoosimisse ja sõeluuringutesse, 
et tugevdada nii nakkushaiguste kui ka mittenakkuslike haiguste, nagu südame-
veresoonkonna haiguste, neurodegeneratiivsete haiguste, hingamisteede haiguste, diabeedi, 
vähktõve ja lastel esinevate vähktõve vormide ennetamist ja sõeluuringuid.

– Programm peaks toetama sellise Euroopa digitaalse terviseloo väljatöötamist, mis pakuks 
tervishoiusüsteemidele vahendeid tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi 
parandamiseks ning patsientidele kiiremini ja hõlpsamalt ravi saamiseks.

– Komisjon peaks välja töötama patsiendi ohutuse suunised ja edendama investeeringuid 
tervishoiusüsteemide ajakohastamisse, et saada jagu tervishoiuteenustega seotud 
nakkustest ja vähendada need miinimumini, võttes arvesse asjaolu, et tervishoiuteenustega 
seotud nakkusi võib ette tulla igas tervishoiuasutuses, sealhulgas haiglates, ambulatoorse 
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kirurgia keskustes, lõppstaadiumi neeruhaiguste raviasutustes ja pikaajalise hoolduse 
asutustes.

– Krooniliste haiguste ohjamiseks on vaja Euroopa suuniseid, nimelt haiguste ohjamise 
Euroopa valdkondlike suuniste vormis iga haiguse, nakkushaiguse ja mittenakkusliku 
haiguse, näiteks vähktõve kohta. Lisaks on vaja tugevdada olemasolevaid Euroopa 
tugivõrgustikke ja laiendada neid nakkushaiguste ja mittenakkuslike haiguste 
valdkonnas tippkeskuste võrgustike vormis.

– Oluline on tugevdada ELi asutuste, näiteks Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 
(ECDC) ning Euroopa Ravimiameti (EMA) rolli ja toimimist.

– Tuleks tagada, et programm „EL tervise heaks“ loob tervishoiutöötajaid käsitleva 
strateegia kehtestamiseks ja rakendamiseks koostoimet ja vastastikust täiendavust teiste 
programmidega, eesmärgiga parandada tervishoiutöötajate õppekavasid ja nende 
digioskusi, tervishoiuteenuste katvust ja kvaliteeti, aga ka selleks, et tegeleda ajude 
väljavoolu ja tasakaalustamata liikuvusega.

– Samuti on oluline omada juhtimismehhanismi, et tagada vastastikune täiendavus, 
koordineerimine ja koostoime programmi „EL tervise heaks“ ning muude ELi 
rahastamisvahendite ja programmide, näiteks tõhustatud Euroopa Liidu elanikkonnakaitse 
mehhanismi (UCPM/rescEU), Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa 
Sotsiaalfond+ (ESF+), programmi „Euroopa horisont“, programmi „Digitaalne Euroopa“ ja 
Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkonna (CEF Digital) vahel. Ka peaks programm 
aitama märkimisväärselt tugevdada patsiendi õigusi ELis kui iga inimese õigusi saada kasu 
kõrgeimast saavutatavast füüsilise ja vaimse tervise standardist ning edendada piiriülese 
tervishoiu direktiivi täielikku rakendamist, millega tagatakse rahvatervise kõrgetasemelise 
kaitse, järgides samas isikute siseturul vaba liikumise põhimõtet.

– Luua tuleks programmi „EL tervise heaks“ juhtnõukogu, kes keskendub koostoime 
loomisele programmi ja teiste tervisemõõdet sisaldavate programmide vahel 
koordineerimise ja koostöö kaudu, edendades patsientide ja ühiskonna kaasamist ning 
esitades teaduslikke nõuandeid ja soovitusi.

– Tõhusa juhtimise ja liikmesriikide aktiivse osalemise tagamiseks on oluline kaasata 
liikmesriigid ja juhtnõukogu paremini programmi rakendamisse, sealhulgas iga-aastaste 
tööprogrammide vastuvõtmisse ja rakendamisse.

– Vaimne tervis ja vananemine. Enamik ELi riike seisab praegu silmitsi suure 
demograafilise probleemiga. Selle mõju ei ole veel välja arvutatud, kuid valitsused ja 
poliitikakujundajad nõustuvad juba sellega, et peagi peame tegema olulisi muudatusi selles, 
kuidas me tuleme toime suurema hulga eakatega, kes vajavad asjakohast tuge ning kes 
nõuavad ja väärivad meie ühiskonnas täieliku osalemise võimaldamist. Seepärast peaks 
programm toetama liikmesriikide jõupingutusi sellistes valdkondades nagu varajane 
diagnoosimine, ravi, toetamine ja ennetamine, vaimse tervise valdkonna spetsialistide 
koolitamine või teadlikkuse suurendamine ning eakate vaimse tervise probleemide parema 
tundmise ja nõuetekohase käsitlemise tagamine.

– Viimane, kuid väga tähtis asjaolu on see, et vaktsiinikõhklus, mis ECDC andmete kohaselt 



PE653.803v01-00 66/66 PR\1207580ET.docx

ET

viitab viivitusele vaktsiinide vastuvõtmisel või nendest keeldumisel hoolimata 
vaktsineerimisteenuste kättesaadavusest ning mis on keerukas ja kontekstist sõltuv ja 
varieeruv, olenevalt ajast, kohast ja vaktsiinist, on tervishoius veel üks suur probleem, 
millele programmi raames tuleks keskenduda. WHO kuulutas 2019. aastal üheks kümnest 
ülemaailmsest terviseohust vaktsiinikõhkluse, sealhulgas enesega rahulolu ning usalduse ja 
mugavustunde puudumise. Seetõttu peaks programm toetama tegevust, mille eesmärk on 
tagada kõigile ELi kodanikele võrdne juurdepääs vaktsiinidele, võidelda väärinfo vastu ja 
parandada usaldust vaktsiinide vastu.

Järeldus

Raportöör on seisukohal, et komisjoni ettepanek eraldiseisva programmi „EL tervise heaks“ 
kohta pakub head alust parlamendile kui kaasseadusandjale, et töötada kiiresti välja ja sõnastada 
oma seisukoht (määrust, millega programm luuakse, hakatakse kohaldama 1. jaanuarist 2021). 
Pärast eri sidusrühmade seisukohtade tähelepanelikku ärakuulamist on raportöör kindlaks 
teinud mitu valdkonda, kus komisjoni ettepanekut tuleb selgitada või veelgi tugevdada, et 
tagada Euroopa kodanikele parim võimalik terviseprogramm.


