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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta esittää asiasta vastaavalle 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 8 artiklan mukaan 
unioni pyrkii kaikissa toimissaan 
poistamaan eriarvoisuutta miesten ja 
naisten välillä sekä edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja vahvistaa 
siten sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen periaatteen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) Maailman terveysjärjestö (WHO) 
julisti 11. maaliskuuta 2020 uuden 
koronaviruksen aiheuttaman epidemian 
(covid-19) pandemiaksi. Pandemiasta on 
seurannut ennennäkemätön 
maailmanlaajuinen terveyskriisi, joka on 
aiheuttanut vakavia sosioekonomisia 
vaikutuksia ja inhimillistä kärsimystä.

(5) Maailman terveysjärjestö (WHO) 
julisti 11. maaliskuuta 2020 uuden 
koronaviruksen aiheuttaman epidemian 
(covid-19) pandemiaksi. Pandemiasta on 
seurannut ennennäkemätön 
maailmanlaajuinen terveyskriisi, joka on 
aiheuttanut vakavia sosioekonomisia 
vaikutuksia ja inhimillistä kärsimystä 
erityisesti yhteiskunnan tietyissä 
ryhmissä, joita ovat muun muassa 
potilaat, naiset, hoitohenkilökunta ja 
vanhukset.

Tarkistus 3
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Pandemiasta johtuvat 
reagointitoimet ovat vaikuttaneet 
suhteettoman paljon naisiin, eivätkä 
pitkäaikaiset vaikutukset saa pahentaa 
olemassa olevaa eriarvoisuutta. Naiset 
ovat koko elämänsä ajan edelleen 
aliedustettuina biolääketieteen ja 
terveyden tutkimuksessa ja tiedossa. Näin 
ollen näyttöä koskeva perusta on 
heikompi naisten ja ikääntyneiden 
kohdalla, ja monia sairauksia, kuten 
sydän- ja verisuonitauteja, jää naisilla 
diagnosoimatta. Lääkevalmisteet ovat 
turvallisempia ja tehokkaampia kaikille, 
kun kliinisissä tutkimuksissa on mukana 
erilaisia väestöryhmiä. Eriarvoisuuden ja 
terveyserojen vähentämiseksi sukupuoli 
olisi otettava huomioon koko 
terveysprosessissa kliinisten 
tutkimusprotokollien suunnittelusta, 
tietojen analysoinnista, 
terveysteknologian arvioinnista ja hoidon 
saatavuudesta lähtien.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Vaikka jäsenvaltiot ovat vastuussa 
terveyspolitiikastaan, niiden odotetaan 
suojelevan kansanterveyttä eurooppalaisen 
solidaarisuuden hengessä8. 
Tämänhetkisestä covid-19-kriisistä saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että unionin 
tasolla tarvitaan lisää päättäväisiä toimia, 
joilla tuetaan jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä ja koordinointia, jotta voidaan 
paremmin ehkäistä ihmisten vakavien 
sairauksien leviämistä rajojen yli ja valvoa 

(6) Vaikka jäsenvaltiot ovat vastuussa 
terveyspolitiikastaan, niiden odotetaan 
suojelevan kansanterveyttä eurooppalaisen 
solidaarisuuden hengessä8. 
Tämänhetkisestä covid-19-kriisistä saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että unionin 
tasolla tarvitaan lisää päättäväisiä toimia, 
joilla tuetaan jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä ja koordinointia, jotta voidaan 
paremmin ehkäistä ihmisten vakavien 
sairauksien leviämistä rajojen yli ja valvoa 
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sitä, torjua muita rajatylittäviä vakavia 
terveysuhkia ja turvata ihmisten terveys ja 
hyvinvointi unionissa.

sitä, taata kriisin kannalta 
asianmukaisten tuotteiden saatavuus 
pahimmilla kriisialueilla, kehittää 
sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon 
tarkoitettuja tuotteita ja taata niiden 
saatavuus ja saavutettavuus 
(ehkäisyvalmisteet mukaan luettuina), 
torjua muita rajatylittäviä vakavia 
terveysuhkia ja turvata ihmisten terveys ja 
hyvinvointi unionissa välttämällä 
kaikenlainen syrjintä sairaalahoitoon 
ottamisessa, lääkinnällisessä avussa ja 
hoidon saamisessa.

__________________ __________________
8 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, Euroopan keskuspankille, 
Euroopan investointipankille ja 
euroryhmälle ”Koordinoidut taloudelliset 
toimet covid-19-epidemian vaikutusten 
lieventämiseksi”, COM(2020) 112 final, 
13.3.2020.

8 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, Euroopan keskuspankille, 
Euroopan investointipankille ja 
euroryhmälle ”Koordinoidut taloudelliset 
toimet covid-19-epidemian vaikutusten 
lieventämiseksi”, COM(2020) 112 final, 
13.3.2020.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Unioni tukee jäsenvaltioita 
sukupuoleen liittyvien eroavaisuuksien 
vähentämistä ennalta ehkäisevässä 
terveydenhoidossa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Kun otetaan huomioon, että 
sairauksien vaikutukset voivat olla 
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erilaiset miehille ja naisille, kuten on 
selvästi ilmennyt covid-19-taudin 
yhteydessä, jossa miesten kuolleisuus on 
suurempi, on syytä tutkia syitä tähän. 
Siten voidaan saavuttaa edistystä 
sairauksien ymmärtämisessä, hoidossa ja 
paranemisessa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Rajatylittävien terveysuhkien 
vakavuuden vuoksi ohjelmasta olisi 
tuettava koordinoituja 
kansanterveystoimenpiteitä unionin tasolla 
tällaisten uhkien eri näkökohtiin 
puuttumiseksi. Jotta voidaan vahvistaa 
unionin valmiuksia valmistautua 
terveyskriisiin, reagoida siihen ja hallita 
sitä, ohjelmasta olisi tuettava toimia, jotka 
toteutetaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksellä N:o 1082/2013/EU10 
perustettujen mekanismien ja rakenteiden 
sekä muiden unionin tasolla perustettujen 
asiaankuuluvien mekanismien ja 
rakenteiden puitteissa. Tähän voisi sisältyä 
keskeisten lääkintätarvikkeiden strateginen 
varastointi tai kriisitoimintavalmiuksien 
kehittäminen, rokotuksiin ja 
immunisaatioon liittyvät ennaltaehkäisevät 
toimenpiteet sekä tehostetut 
seurantaohjelmat. Ohjelmalla olisi 
edistettävä kriisien ehkäisyyn, seurantaan 
ja hallintaan sekä kriisivalmiuksiin ja -
toimintaan liittyvää unionin tason sekä 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
toimijoiden unionin laajuista ja monialaista 
kapasiteettia, mukaan lukien 
valmiussuunnitelmien laadinta ja 
valmiusharjoitukset, yhteinen terveys -
lähestymistavan mukaisesti. Sen pitäisi 
helpottaa sellaisen integroidun monialaisen 
riskiviestinnän kehyksen perustamista, joka 

(10) Rajatylittävien terveysuhkien 
vakavuuden vuoksi ohjelmasta olisi 
tuettava koordinoituja 
kansanterveystoimenpiteitä unionin tasolla 
tällaisten uhkien eri näkökohtiin 
puuttumiseksi. Jotta voidaan vahvistaa 
unionin valmiuksia valmistautua 
terveyskriisien kaikkiin näkökohtiin, 
reagoida niihin ja hallita niitä ja niiden 
vaikutusta terveyspalvelujen tarjontaan 
kokonaisvaltaisesti, ohjelmasta olisi 
tuettava toimia, jotka toteutetaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksellä 
N:o 1082/2013/EU10 perustettujen 
mekanismien ja rakenteiden sekä muiden 
unionin tasolla perustettujen 
asiaankuuluvien mekanismien ja 
rakenteiden puitteissa. Tähän voisi sisältyä 
keskeisten lääkintätarvikkeiden strateginen 
varastointi tai kriisitoimintavalmiuksien 
kehittäminen, valmiussuunnittelu 
välttämättömien terveyspalvelujen 
jatkuvan tarjonnan ja saatavuuden 
varmistamiseksi, terveyskasvatukseen ja -
tiedotukseen, rokotuksiin ja 
immunisaatioon liittyvät ennaltaehkäisevät 
toimenpiteet sekä tehostetut 
seurantaohjelmat. Ohjelmalla olisi 
edistettävä kriisien ehkäisyyn, seurantaan 
ja hallintaan sekä kriisivalmiuksiin ja -
toimintaan liittyvää unionin tason sekä 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
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toimisi terveyskriisin kaikissa vaiheissa – 
ennaltaehkäisyssä, varautumisessa ja 
reagoinnissa.

toimijoiden unionin laajuista, sukupuolen 
huomioon ottavaa ja monialaista 
kapasiteettia, mukaan lukien 
valmiussuunnitelmien laadinta ja 
valmiusharjoitukset, yhteinen terveys -
lähestymistavan mukaisesti. Sen pitäisi 
helpottaa sellaisen integroidun monialaisen 
riskiviestinnän kehyksen perustamista, joka 
toimisi terveyskriisin kaikissa vaiheissa – 
ennaltaehkäisyssä, varautumisessa ja 
reagoinnissa.

__________________ __________________
10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 
päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat 
ylittävistä vakavista terveysuhkista ja 
päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta 
(EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1).

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 
päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat 
ylittävistä vakavista terveysuhkista ja 
päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta 
(EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Kun otetaan huomioon covid-19-
kriisin vaikutukset sellaisten, erityisesti 
naisille ja tytöille tarkoitettujen, 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuuteen 
ja tarjontaan, jotka eivät suoraan liity 
covid-19-tartuntojen hoitoon mutta jotka 
ovat edelleen olennainen osa 
terveydenhuoltopalveluja, kuten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut, 
ohjelmalla olisi vastattava 
terveyskriiseihin kokonaisvaltaisesti ja 
tuettava toimia, joilla taataan kaikkien 
keskeisten terveydenhuoltopalvelujen 
jatkuva saatavuus.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)



PE657.308v01-00 8/37 AD\1213153FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Covid-19-kriisillä on olemassa 
olevasta eriarvoisuudesta johtuva 
suhteettoman suuri vaikutus naisiin ja 
tyttöihin, ja tämä on muun muassa 
lisännyt sukupuoleen perustuvan 
väkivallan riskiä sulkutoimien aikana.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 c) Terveydenhuollon työntekijät, 
jotka ovat olleet olennaisen tärkeitä covid-
19-kriisin aikana, ovat pääasiassa naisia, 
ja he ovat altistuneet suuremmille 
terveysriskeille kriisin aikana.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Haavoittuvassa asemassa olevien 
ihmisten, myös mielenterveysongelmista ja 
kroonisista sairauksista kärsivien, 
suojelemiseksi ohjelmalla olisi myös 
edistettävä toimia, joilla puututaan 
oheisvaikutuksiin, joita terveyskriisillä on 
tällaisiin haavoittuviin ryhmiin kuuluviin 
henkilöihin.

(12) Haavoittuvassa asemassa olevien 
ihmisten, myös lasten, vanhusten, 
sosioekonomisesti heikossa asemassa 
olevien, naisten, seksuaaliseen 
suuntautumiseen ja sukupuoleen 
perustuvan väkivallan uhrien/siitä 
selviytyneiden, hlbti+-ihmisten, 
rotuvähemmistöjen ja etnisten 
vähemmistöjen, maahanmuuttajien, 
vammaisten, mielenterveysongelmista ja 
kroonisista sairauksista kärsivien, 
suojelemiseksi ohjelmalla olisi myös 
edistettävä toimia, joilla puututaan 
olemassa oleviin terveyseroihin ja 
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terveyden sosiaalisiin taustatekijöihin, 
monialaisella lähestymistavalla myös 
sukupuoleen sekä oheisvaikutuksiin, joita 
terveyskriisillä on tällaisiin haavoittuviin ja 
heikossa asemassa oleviin ryhmiin 
kuuluviin henkilöihin, kuten raskaana 
oleviin naisiin. Niihin olisi puututtava 
keskeisten terveydenhuoltopalvelujen 
jatkuvan korkean tason avulla erityisesti 
kriisiaikoina siten, että kannustetaan 
siirtymistä etälääketieteeseen, kotona 
tapahtuvaan lääkitsemiseen ja 
ennaltaehkäisevien ja 
itsehoitosuunnitelmien täytäntöönpanoon, 
myös seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelujen alalla, ja 
ottaen huomioon erityiset terveystarpeet, 
jotta voidaan varmistaa kaikkien 
terveydenhuoltopalvelujen jatkuva 
saatavuus.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Pandemian vaikutusten 
minimoimiseksi naisten terveyteen ja 
kestävämpien sukupuolitietoisten 
terveydenhuoltojärjestelmien 
kehittämiseksi kautta ohjelman olisi 
sovellettava sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista, jolla olisi tuettava 
naisten erityisiin terveystarpeisiin 
vastaavia toimia, mukaan lukien 
seksuaali- ja sukupuoliperusteisen 
väkivallan uhrien terveyteen liittyvät 
kysymykset, tietyntyyppiset syövät sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja 
-oikeudet, ja olisi kerättävä tarvittaessa 
eriytettyjä ja sukupuolen mukaan 
jaoteltuja tietoja ja tarjottava 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavaa 
terveystietoa ja -koulutusta, 
ennaltaehkäisytoimenpiteitä ja hoitoa.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tällä ohjelmalla olisi edistettävä 
naisten terveyttä koskevissa neuvoston 
päätelmissä 22 päivänä kesäkuuta 2006 ja 
sukupuolten tasa-arvostrategiassa 
vahvistettujen yhteisten tavoitteiden 
saavuttamista.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Covid-19-kriisi on tuonut esiin 
monia haasteita, jotka liittyvät unionissa 
pandemioiden aikana tarvittavien 
lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja 
henkilönsuojainten saannin 
varmistamiseen. Sen vuoksi ohjelmasta 
olisi tuettava toimia, joilla edistetään 
kriisin kannalta merkityksellisten 
tuotteiden tuotantoa, hankintaa ja hallintaa, 
ja ohjelman ja muiden unionin välineiden 
olisi täydennettävä toisiaan.

(13) Covid-19-kriisi on tuonut esiin 
monia haasteita, jotka liittyvät unionissa 
pandemioiden aikana tarvittavien 
lääkkeiden, lääkinnällisten tuotteiden, 
lääkinnällisten laitteiden ja 
henkilönsuojainten saannin 
varmistamiseen. Sen vuoksi ohjelmasta 
olisi tuettava toimia, joilla edistetään 
kriisin kannalta merkityksellisten 
tuotteiden tuotantoa, hankintaa ja hallintaa, 
mukaan lukien kaikki kriisin aikana 
välttämättömät lääkevalmisteet, kuten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
liittyvät hyödykkeet, ehkäisytuotteet ja 
-lääkkeet ja hormonaaliset hoidot, ja 
ohjelman ja muiden unionin välineiden 
olisi täydennettävä toisiaan.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voidaan minimoida 
rajatylittävien vakavien terveysuhkien 
kansanterveydelliset seuraukset, ohjelmasta 
tuettavilla toimilla olisi voitava kattaa 
sellaisen toiminnan koordinointi, joilla 
vahvistetaan jäsenvaltioiden 
terveysjärjestelmien yhteentoimivuutta ja 
johdonmukaisuutta vertailuanalyysien, 
yhteistyön ja parhaiden käytäntöjen 
vaihdon avulla sekä varmistetaan niiden 
valmiudet reagoida terveysuhkiin, mukaan 
lukien valmiussuunnitelmien laadinta, 
valmiusharjoitukset, terveydenhuollon ja 
kansanterveysalan henkilöstön taitojen 
kehittäminen sekä kriisitilanteessa 
tarvittavien tavaroiden ja palvelujen 
tehokasta seurantaa ja jakelua koskevien 
mekanismien perustaminen.

(14) Jotta voidaan minimoida 
rajatylittävien vakavien terveysuhkien 
kansanterveydelliset seuraukset, ohjelmasta 
tuettavilla toimilla olisi voitava kattaa 
sellaisen toiminnan koordinointi, joilla 
vahvistetaan jäsenvaltioiden 
terveysjärjestelmien yhteentoimivuutta ja 
johdonmukaisuutta vertailuanalyysien, 
yhteistyön ja parhaiden käytäntöjen 
vaihdon avulla sekä varmistetaan niiden 
valmiudet reagoida terveysuhkiin, mukaan 
lukien valmiussuunnitelmien laadinta, 
valmiusharjoitukset, terveydenhuollon ja 
kansanterveysalan henkilöstön taitojen 
kehittäminen sekä kriisiaikoina 
tarvittavien, myös seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
(kuten ehkäisy, abortit, 
hedelmällisyyshoidot, hi-viruksen ja 
sukupuoliteitse leviävien infektioiden 
testaus, lisääntymiselinsyöpien seulonta ja 
äitiysterveydenhuolto) liittyvien, 
tavaroiden ja palvelujen tehokasta 
seurantaa, jatkuvaa tarjontaa, saatavuutta 
ja jakelua koskevien mekanismien 
perustaminen.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Covid-19-kriisistä saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että 
terveydenhuoltojärjestelmien 
rakennemuutoksen ja järjestelmää 
koskevien uudistusten tukeminen 
kaikkialla unionissa on yleisesti tarpeen 
niiden tehokkuuden, saatavuuden ja 
muutosjoustavuuden parantamiseksi. 
Tällaisten muutosten ja uudistusten vuoksi 

(15) Covid-19-kriisistä saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että 
terveydenhuoltojärjestelmien 
rakennemuutoksen ja järjestelmää 
koskevien uudistusten tukeminen 
kaikkialla unionissa on yleisesti tarpeen 
niiden tehokkuuden, saatavuuden ja 
muutosjoustavuuden parantamiseksi. 
Tällaisten muutosten ja uudistusten vuoksi 
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ohjelmalla olisi edistettävä synergiassa 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kanssa 
toimia, jotka edistävät terveydenhuollon 
palveluiden digitalisaatiota ja kasvattavat 
niiden yhteentoimivuutta, parantavat 
terveydenhuoltojärjestelmien kapasiteettia 
ehkäistä tauteja ja edistää terveyttä. Näin 
voidaan tarjota uusia hoitomalleja ja 
integroituja palveluita niin lähi- ja 
perusterveydenhuollossa kuin 
erikoisterveydenhuollon palveluissakin 
ihmisten tarpeiden perusteella ja varmistaa 
tehokas kansanterveysalan työvoima, jolla 
on käytössään oikeat taidot, mukaan lukien 
digitaaliset taidot. Eurooppalaisen 
terveysdata-avaruuden kehittäminen 
tarjoaisi terveydenhuoltojärjestelmille, 
tutkijoille ja viranomaisille keinoja 
parantaa terveydenhuollon saatavuutta ja 
laatua. Koska ehkäisevän terveydenhoidon 
ja sairaanhoidon saaminen on perusoikeus, 
joka vahvistetaan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 35 artiklassa, ja ottaen 
huomioon 2 päivänä kesäkuuta 2006 
annetuissa neuvoston päätelmissä12 
vahvistetut Euroopan unionin 
terveysjärjestelmien yhteiset arvot ja 
periaatteet, ohjelmasta olisi tuettava toimia, 
jotka varmistavat terveydenhuollon 
universaalisuuden ja yleisen saatavuuden 
eli sen, että se terveydenhuoltoa ei evätä 
keneltäkään, sekä toimia, joilla 
varmistetaan potilaiden oikeuksien, 
mukaan lukien heidän tietojensa 
yksityisyys, asianmukainen 
kunnioittaminen.

ohjelmalla olisi edistettävä synergiassa 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kanssa 
toimia, jotka edistävät terveydenhuollon 
palveluiden digitalisaatiota, seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelut mukaan 
luettuina, ja kasvattavat niiden 
yhteentoimivuutta, parantavat 
terveydenhuoltojärjestelmien kapasiteettia 
ehkäistä tauteja ja edistää terveyttä, lisätä 
tiedotusta ja koulutusta, myös 
sukupuolitietoisesta terveydenhuollosta. 
Näin voidaan tarjota uusia hoitomalleja, 
myös vanhusten- ja vammaistenhoitoa, ja 
kaikki terveysnäkökohdat kattavia 
integroituja palveluita niin lähi- ja 
perusterveydenhuollossa kuin 
erikoisterveydenhuollon palveluissakin, 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
liittyvät palvelut mukaan luettuina, 
ihmisten tarpeiden perusteella, ottaen 
huomioon monialainen ja 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottava 
lähestymistapa terveyttä koskeviin 
sosiaalisiin taustatekijöihin ja erilaisiin 
altistumiseroihin, jotka johtavat epätasa-
arvoisiin terveydenhuollon tuloksiin, ja 
varmistaa tehokas kansanterveysalan 
työvoima, jolla on käytössään oikeat taidot, 
mukaan lukien digitaaliset taidot. 
Eurooppalaisen terveysdata-avaruuden 
kehittäminen tarjoaisi 
terveydenhuoltojärjestelmille, tutkijoille ja 
viranomaisille keinoja parantaa 
terveydenhuollon saatavuutta ja laatua. 
Tällä ohjelmalla olisi tuettava 
korkealaatuisten, vertailukelpoisten, 
luotettavien, kattavien ja iän ja 
sukupuolen mukaan eriteltyjen sekä 
sukupuolisidonnaisten tietojen 
keräämistä, jotta voidaan mitata 
edistymistä kaikkien kestävän kehityksen 
tavoitteen 3 tavoitteiden, myös tavoitteen 
3.7, saavuttamisessa kestävän kehityksen 
tavoitteita koskevan yleisen 
indikaattorikehyksen mukaisesti. Koska 
ehkäisevän terveydenhoidon ja 
sairaanhoidon saaminen on perusoikeus, 
joka vahvistetaan Euroopan unionin 
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perusoikeuskirjan 35 artiklassa, ja ottaen 
huomioon 2 päivänä kesäkuuta 2006 
annetuissa neuvoston päätelmissä12 
vahvistetut Euroopan unionin 
terveysjärjestelmien yhteiset arvot ja 
periaatteet, ohjelmasta olisi tuettava toimia, 
jotka varmistavat terveydenhuollon 
universaalisuuden ja yleisen saatavuuden 
eli sen, että se terveydenhuoltoa ei evätä 
keneltäkään, sekä toimia, joilla 
varmistetaan potilaiden oikeuksien, 
mukaan lukien oikeuden saada 
kunnioittavaa ja ihmisarvoista hoitoa, 
johon ei liity minkäänlaista syrjintää, 
huonoa kohtelua tai väkivaltaa, oikeuden 
saada täsmällistä ja puolueetonta tietoa 
kaikista terveytensä näkökohdista, myös 
seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja 
oikeuden heidän tietojensa yksityisyyteen, 
asianmukainen kunnioittaminen.

__________________ __________________
12 Neuvoston päätelmät Euroopan unionin 
terveysjärjestelmien yhteisistä arvoista ja 
periaatteista (EUVL C 146, 22.6.2006, s. 
1).

12 Neuvoston päätelmät Euroopan unionin 
terveysjärjestelmien yhteisistä arvoista ja 
periaatteista (EUVL C 146, 22.6.2006, s. 
1).

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ihmisten pysyminen pitempään 
terveinä ja aktiivisina ja heidän kykynsä 
pitää aktiivisesti huolta terveydestään 
vaikuttavat positiivisesti terveyteen, 
terveyden eriarvoisuuden vähentämiseen, 
elämänlaatuun, tuottavuuteen, 
kilpailukykyyn ja osallisuuteen, mikä 
puolestaan vähentää kansallisiin 
talousarvioihin kohdistuvia paineita. 
Komissio on sitoutunut auttamaan 
jäsenvaltioita YK:n kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -toimintaohjelman kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja erityisesti 

(16) Ihmisten pysyminen pitempään 
terveinä ja aktiivisina ja heidän kykynsä 
pitää aktiivisesti huolta terveydestään, 
sukupuolisidonnaiset riskitekijät 
huomioon ottaen, parantamalla heidän 
terveysosaamistaan, vaikuttavat 
positiivisesti terveyteen, terveyden 
eriarvoisuuden vähentämiseen, 
elämänlaatuun, tuottavuuteen, 
kilpailukykyyn ja osallisuuteen, mikä 
puolestaan vähentää kansallisiin 
talousarvioihin kohdistuvia paineita. 
Komissio on sitoutunut auttamaan 
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tavoitteen 3 ”Taata terveellinen elämä ja 
hyvinvointi kaiken ikäisille” 
saavuttamisessa13. Ohjelmalla olisi sen 
vuoksi edistettävä näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi toteutettuja toimia.

jäsenvaltioita YK:n kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -toimintaohjelman kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja erityisesti 
tavoitteen 3 ”Taata terveellinen elämä ja 
hyvinvointi kaiken ikäisille” 
saavuttamisessa13. Ohjelmalla olisi sen 
vuoksi edistettävä näiden tavoitteiden, 
mukaan luettuina tavoitteet 3.7, 3.8, 3.B 
ja 5.6, saavuttamiseksi toteutettuja toimia.

__________________ __________________
13 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle – Seuraavat toimet Euroopan 
kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi. 
Kestävyyttä edistävät EU:n toimet 
(COM(2016) 739 final, 22.11.2016).

13 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle – Seuraavat toimet Euroopan 
kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi. 
Kestävyyttä edistävät EU:n toimet 
(COM(2016) 739 final, 22.11.2016).

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Terveydenhuollon saatavuudessa 
on eroja kaikissa jäsenvaltioissa: 
maaseudulta ja syrjäisiltä alueilta 
tulevilla naisilla on huonommat 
mahdollisuudet käyttää lääkäreitä, 
mielenterveysohjelmia, seulontoja, 
terveydenhoitopalveluja ja 
perhesuunnittelupalveluja, mikä 
tarkoittaa vähemmän ennaltaehkäisevää 
hoitoa ja pidempiä reagointiaikoja 
hätätilanteissa. Ohjelmalla olisi sen 
vuoksi edistettävä paremmin 
terveydenhuoltopalvelujen yhtäläistä 
saatavuutta kaikille eurooppalaisille, 
erityisesti muissa kuin 
kaupunkiolosuhteissa, maaseudulla ja 
vuoristoalueilla asuville.

Tarkistus 19
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Sukupuolisensitiivisyyttä ja siihen 
liittyvää tietoa on parannettava 
terveydenhuollon ammattilaisten 
koulutuksessa, lääkkeiden ja hoitojen 
tutkimuksessa, diagnosoinnissa, hoidossa 
ja vaikutuksessa, jotta molempia 
sukupuolia voidaan ymmärtää ja hoitaa 
paremmin.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Ei-tarttuvat taudit johtuvat 
geeneihin, fysiologiaan, ympäristöön ja 
käyttäytymiseen liittyvien tekijöiden 
yhdistelmästä. Ei-tarttuvat taudit, kuten 
sydän- ja verisuonitaudit, syöpä, krooniset 
hengityselinsairaudet ja diabetes, ovat 
merkittäviä vammaisuuden, huonon 
terveyden, terveyteen liittyvän eläkkeelle 
siirtymisen ja ennenaikaisen kuoleman 
syitä unionissa, ja niistä aiheutuu 
huomattavia sosiaalisia ja taloudellisia 
kustannuksia. Jotta voidaan vähentää ei-
tarttuvien tautien vaikutusta yksilöihin ja 
yhteiskuntaan unionissa ja saavuttaa 
kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluvan 
tavoitteen 3 alatavoite 3.4 eli vähentää ei-
tarttuvien tautien aiheuttamia ennenaikaisia 
kuolemia kolmanneksella vuoteen 2030 
mennessä, on olennaisen tärkeää tarjota 
integroitu ratkaisu, jossa keskitytään 
ennaltaehkäisyyn eri toimialoilla, 
yhdistettynä terveydenhuoltojärjestelmien 
vahvistamiseen.

(17) Ei-tarttuvat taudit johtuvat 
geeneihin, fysiologiaan, ympäristöön ja 
käyttäytymiseen liittyvien tekijöiden 
yhdistelmästä. Ei-tarttuvat taudit, kuten 
sydän- ja verisuonitaudit, syöpä, krooniset 
hengityselinsairaudet ja diabetes, ovat 
merkittäviä vammaisuuden, huonon 
terveyden, terveyteen liittyvän eläkkeelle 
siirtymisen ja ennenaikaisen kuoleman 
syitä unionissa, ja niistä aiheutuu 
huomattavia sosiaalisia ja taloudellisia 
kustannuksia. Jotta voidaan vähentää ei-
tarttuvien tautien vaikutusta yksilöihin ja 
yhteiskuntaan unionissa ja saavuttaa 
kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluvan 
tavoitteen 3 alatavoite 3.4 eli vähentää ei-
tarttuvien tautien aiheuttamia ennenaikaisia 
kuolemia kolmanneksella vuoteen 2030 
mennessä, on olennaisen tärkeää tarjota 
integroitu ratkaisu, jossa keskitytään 
ennaltaehkäisyyn eri toimialoilla, 
yhdistettynä terveydenhuoltojärjestelmien 
vahvistamiseen. Kestävän kehityksen 
tavoitteen 3.4 lisäksi on olennaisen 
tärkeää saavuttaa seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskeva 
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kestävän kehityksen tavoite 3.7. Sen 
vuoksi tällä ohjelmalla olisi edistettävä 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -
oikeuksien yleistä saatavuutta ja 
täysimääräistä kunnioittamista unionissa 
ja kansainvälisesti.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) HIVin/aidsin, tuberkuloosin ja 
virushepatiitin kaltaisilla 
tartuntataudeilla voi olla erilainen 
vaikutus miehiin ja naisiin sekä 
sosiaalinen ulottuvuus, johon on 
puututtava monialaisella tavalla. Niitä ei 
pidä torjua ainoastaan antiviraalisten 
lääkkeiden ja rokotteiden vaan myös 
asianmukaisen koulutuksen, valistuksen 
sekä sosiaalisten ja psykologisten toimien 
avulla. Tämä asia on ymmärretty hyvin 
huume- ja alkoholiriippuvuuden 
kaltaisten ongelmien osalta. Sen vuoksi 
on elintärkeää investoida innovatiivisiin 
yhteisöperustaisiin lähestymistapoihin 
tartuntatautien torjumiseksi sekä 
sukupuolitautitartuntojen ehkäisemistä 
koskeviin strategioihin.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Sukupuolitaudit kuormittavat yhä 
enemmän terveydenhuoltoa ja lisäävät 
syöpien ja monilääkeresistenssin riskiä.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Sen vuoksi ohjelmalla olisi tuettava 
sairauksien ehkäisemistä yksilön koko 
elinkaaren ajan ja terveyden edistämistä 
puuttumalla terveysriskeihin, kuten 
tupakan ja siihen liittyvien tuotteiden 
käyttöön ja niiden päästöille altistumiseen, 
alkoholin haitalliseen käyttöön ja 
laittomien huumausaineiden käyttöön. 
Ohjelmalla olisi myös edistettävä 
huumausaineisiin liittyvien 
terveyshaittojen, epäterveellisten 
ravitsemustottumusten, liikunnan puutteen 
ja ympäristön saasteille altistumisen 
vähentämistä ja tuettava terveellisiä 
elämäntapoja tukevia ympäristöjä, jotta 
täydennetään jäsenvaltioiden toimia näillä 
aloilla. Sen vuoksi ohjelmalla olisi 
edistettävä Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman, Pellolta pöytään -strategian ja 
biodiversiteettistrategian tavoitteita.

(18) Sen vuoksi ohjelmalla olisi tuettava 
sairauksien ehkäisemistä yksilön koko 
elinkaaren ajan tavalla, jossa otetaan 
huomioon sukupuolinäkökohdat ja 
sukupuolisidonnaiset riskit, kuten 
ylimääräisiin terveysriskeihin johtavien 
stereotypioiden vaikutus. Olisi myös 
tuettava terveydestä tiedottamista ja sitä 
koskevaa koulutusta, terveyden 
edistämistä puuttumalla terveysriskeihin, 
kuten haitalliseen käytökseen, tupakan ja 
siihen liittyvien tuotteiden käyttöön ja 
niiden päästöille altistumiseen, alkoholin 
haitalliseen käyttöön ja laittomien 
huumausaineiden käyttöön. Ohjelmalla 
olisi myös edistettävä huumausaineisiin 
liittyvien terveyshaittojen, epäterveellisten 
ravitsemustottumusten, liikunnan puutteen 
ja ympäristön saasteille altistumisen 
vähentämistä ja tuettava terveellisiä 
elämäntapoja tukevia ympäristöjä, jotta 
täydennetään jäsenvaltioiden toimia näillä 
aloilla. Sen vuoksi ohjelmalla olisi 
edistettävä Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman, Pellolta pöytään -strategian ja 
biodiversiteettistrategian tavoitteita.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Syöpä on toiseksi suurin kuolinsyy 
jäsenvaltioissa sydän- ja verisuonitautien 
jälkeen. Se on myös yksi ei-tarttuvista 
taudeista, joilla on yhteisiä riskitekijöitä ja 
joiden ehkäisy ja valvonta hyödyttäisi 
suurinta osaa kansalaisista. Komissio 

(19) Syöpä on toiseksi suurin kuolinsyy 
jäsenvaltioissa sydän- ja verisuonitautien 
jälkeen. Se on myös yksi ei-tarttuvista 
taudeista, joilla on yhteisiä riskitekijöitä ja 
joiden ehkäisy ja valvonta hyödyttäisi 
suurinta osaa kansalaisista. Komissio 
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ilmoitti vuonna 2020 EU:n 
syöväntorjuntasuunnitelmasta, joka kattaisi 
sairauden koko kulun ennaltaehkäisystä ja 
varhaisesta diagnosoinnista potilaiden ja 
syövästä selvinneiden hoitoon ja 
elämänlaatuun. Uusi ohjelma ja Horisontti 
Euroopan syöpäohjelma hyödyttävät näitä 
toimenpiteitä.

ilmoitti vuonna 2020 EU:n 
syöväntorjuntasuunnitelmasta, joka kattaisi 
sairauden koko kulun ennaltaehkäisystä ja 
varhaisesta diagnosoinnista potilaiden ja 
syövästä selvinneiden hoitoon ja 
elämänlaatuun. Uusi ohjelma ja Horisontti 
Euroopan syöpäohjelma hyödyttävät näitä 
toimenpiteitä. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä lisääntymiselinten syöpiin, 
rintasyöpä mukaan luettuna.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Ohjelma toimii synergiassa muiden 
EU:n politiikkojen, ohjelmien ja rahastojen 
kanssa ja täydentää niitä. Näitä ovat 
esimerkiksi seuraavat: Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelmasta rahoitettavat toimet, 
Horisontti Eurooppa, unionin 
pelastuspalvelumekanismin alainen 
rescEU-reservi, hätätilanteen tukiväline, 
Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+, 
mukaan lukien EU:n miljoonien 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
parempi suojelu) ja siihen kuuluva 
työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin 
toimintalohko, InvestEU-rahasto, 
sisämarkkinaohjelma, Euroopan 
aluekehitysrahasto (EAKR), elpymis- ja 
palautumistukiväline ja siihen kuuluva 
uudistusten toteuttamisen tukiväline, 
Erasmus, Euroopan solidaarisuusjoukot, 
hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien 
lieventämisen tilapäinen tukiväline (SURE) 
sekä EU:n ulkoisen toiminnan välineet 
kuten naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline ja 
liittymistä valmisteleva tukiväline III. 
Tarvittaessa vahvistetaan yhteiset säännöt, 
joilla voidaan varmistaa rahastojen 
yhdenmukaisuus ja täydentävyys ja se, että 
näiden politiikkojen erityispiirteitä 

(20) Ohjelma toimii synergiassa muiden 
EU:n politiikkojen, ohjelmien ja rahastojen 
kanssa ja täydentää niitä. Näitä ovat 
esimerkiksi seuraavat: Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelmasta rahoitettavat toimet, 
Horisontti Eurooppa, unionin 
pelastuspalvelumekanismin alainen 
rescEU-reservi, hätätilanteen tukiväline, 
Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+, 
mukaan lukien EU:n miljoonien 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
parempi suojelu) ja siihen kuuluva 
työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin 
toimintalohko, InvestEU-rahasto, 
sisämarkkinaohjelma, Euroopan 
aluekehitysrahasto (EAKR), elpymis- ja 
palautumistukiväline ja siihen kuuluva 
uudistusten toteuttamisen tukiväline, 
Erasmus, Euroopan solidaarisuusjoukot, 
oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelma, hätätilasta aiheutuvien 
työttömyysriskien lieventämisen tilapäinen 
tukiväline (SURE) sekä EU:n ulkoisen 
toiminnan välineet kuten naapuruus-, 
kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline 
ja liittymistä valmisteleva tukiväline III. 
Tarvittaessa vahvistetaan yhteiset säännöt, 
joilla voidaan varmistaa rahastojen 
yhdenmukaisuus ja täydentävyys ja se, että 
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kunnioitetaan, sekä mukautua näiden 
politiikkojen, ohjelmien ja rahastojen 
strategisiin vaatimuksiin, kuten EAKR:n ja 
ESR+:n mahdollistaviin edellytyksiin.

näiden politiikkojen erityispiirteitä 
kunnioitetaan, sekä mukautua näiden 
politiikkojen, ohjelmien ja rahastojen 
strategisiin vaatimuksiin, kuten EAKR:n ja 
ESR+:n mahdollistaviin edellytyksiin.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ohjelmalla olisi sen vuoksi tuettava 
toimia, joilla seurataan lääkkeiden, 
lääkinnällisten laitteiden ja muiden 
terveydenhuollon tuotteiden puutetta, 
varmistetaan kyseisten tuotteiden parempi 
saatavuus ja kohtuuhintaisuus ja rajoitetaan 
niiden toimitusketjujen riippuvuutta 
kolmansista maista. Täyttämättömiin 
lääketieteellisiin tarpeisiin vastaamiseksi 
ohjelmasta olisi erityisesti annettava tukea 
kliinisille tutkimuksille, jotta voidaan 
nopeuttaa innovatiivisten ja tehokkaiden 
lääkkeiden kehittämistä, hyväksymistä ja 
saatavuutta, edistää kannustimia kehittää 
esimerkiksi mikrobilääkkeitä ja edistää 
terveydenhuollon tuotteiden ja lääkkeitä 
koskevien tietojen seuranta- ja 
keruualustojen digitalisaatiota.

(22) Ohjelmalla olisi sen vuoksi tuettava 
toimia, joilla seurataan lääkkeiden, 
lääkinnällisten laitteiden ja muiden 
terveydenhuollon tuotteiden, kuten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
liittyvien tarvikkeiden ja terveiden 
elämäntapojen ylläpitämisen kannalta 
välttämättömien tuotteiden puutetta, 
varmistetaan kyseisten tuotteiden parempi 
saatavuus ja kohtuuhintaisuus ja rajoitetaan 
niiden toimitusketjujen riippuvuutta 
kolmansista maista. Täyttämättömiin 
lääketieteellisiin tarpeisiin vastaamiseksi 
ohjelmasta olisi erityisesti annettava tukea 
kliinisille tutkimuksille, jotta voidaan 
nopeuttaa innovatiivisten ja tehokkaiden 
lääkkeiden kehittämistä kaikille ja myös 
raskaana oleville naisille, hyväksymistä ja 
saatavuutta, edistää kannustimia kehittää 
esimerkiksi mikrobilääkkeitä ja edistää 
terveydenhuollon tuotteiden ja lääkkeitä 
koskevien tietojen seuranta- ja 
keruualustojen digitalisaatiota samalla, 
kun varmistetaan, että kliinisissä kokeissa 
otetaan huomioon tutkittavan Euroopan 
väestön monimuotoisuus myös 
sukupuolten tasa-arvon kannalta.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(25) Unionin terveyslainsäädännöllä on 
välitön vaikutus kansanterveyteen, 
kansalaisten elämään, 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuteen 
ja muutosjoustavuuteen sekä 
sisämarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan. Lääkinnällisiä tuotteita ja 
teknologioita (lääkkeet, lääkinnälliset 
laitteet ja ihmisestä peräisin olevat aineet) 
koskeva sääntelykehys sekä 
tupakkalainsäädäntöä, potilaiden oikeuksia 
rajatylittävässä terveydenhuollossa ja 
vakavia rajat ylittävät terveysuhkia 
koskevat sääntelykehykset ovat olennaisia 
terveyden suojelemiseksi unionissa. 
Ohjelmalla olisi sen vuoksi tuettava 
unionin terveyslainsäädännön kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa ja tuotettava laadukasta, 
vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa 
päätöksenteon ja seurannan tueksi.

(25) Unionin terveyslainsäädännöllä on 
välitön vaikutus kansanterveyteen, 
kansalaisten elämään, 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuteen 
ja muutosjoustavuuteen sekä 
sisämarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan. Lääkinnällisiä tuotteita ja 
teknologioita (lääkkeet, lääkinnälliset 
laitteet ja ihmisestä peräisin olevat aineet) 
koskeva sääntelykehys sekä 
tupakkalainsäädäntöä, potilaiden oikeuksia 
rajatylittävässä terveydenhuollossa ja 
vakavia rajat ylittävät terveysuhkia 
koskevat sääntelykehykset ovat olennaisia 
terveyden suojelemiseksi unionissa. 
Ohjelmalla olisi sen vuoksi tuettava 
unionin terveyslainsäädännön kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa ja tuotettava laadukasta, 
vertailukelpoista, sukupuolen mukaan 
eriteltyä ja luotettavaa tietoa päätöksenteon 
ja seurannan tueksi.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Rajatylittävä yhteistyö 
terveydenhuollon tarjoamisessa 
jäsenvaltioiden välillä liikkuville potilaille, 
terveysteknologian arviointia koskeva 
yhteistyö ja eurooppalaiset 
osaamisverkostot ovat esimerkkejä aloista, 
joilla jäsenvaltioiden integroitu työ on 
osoittanut tuottavan merkittävää lisäarvoa 
ja tarjoavan suuria mahdollisuuksia 
parantaa terveydenhuoltojärjestelmien 
tehokkuutta ja siten myös terveyttä 
yleensä. Ohjelmasta olisi sen vuoksi 
tuettava toimintaa, jolla mahdollistetaan 
tällainen integroitu ja koordinoitu työ, joka 

(26) Rajatylittävä yhteistyö 
terveydenhuollon tarjoamisessa 
jäsenvaltioiden välillä liikkuville potilaille, 
terveysteknologian arviointia koskeva 
yhteistyö ja eurooppalaiset 
osaamisverkostot ovat esimerkkejä aloista, 
joilla jäsenvaltioiden integroitu työ on 
osoittanut tuottavan merkittävää lisäarvoa 
ja tarjoavan suuria mahdollisuuksia 
parantaa terveydenhuoltojärjestelmien 
tehokkuutta ja siten myös terveyttä 
yleensä. Ohjelmasta olisi sen vuoksi 
tuettava toimintaa, jolla mahdollistetaan 
tällainen integroitu ja koordinoitu työ, joka 
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myös edistää sellaisten vaikutuksiltaan 
merkittävien käytäntöjen täytäntöönpanoa, 
joilla pyritään jakamaan käytettävissä 
olevat resurssit mahdollisimman 
tehokkaasti asianomaiselle väestölle ja 
alueille niiden vaikutuksen 
maksimoimiseksi.

myös edistää sellaisten vaikutuksiltaan 
merkittävien käytäntöjen täytäntöönpanoa, 
joilla pyritään jakamaan käytettävissä 
olevat resurssit mahdollisimman 
tehokkaasti asianomaiselle väestölle ja 
alueille niiden vaikutuksen 
maksimoimiseksi, vähentämään 
eriarvoisuutta sukupuolen ja iän 
perusteella ja perustamaan 
osaamisverkoston lääkkeiden turvallista 
käyttöä varten raskauden ja imetyksen 
aikana.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Ohjelmalla olisi varmistettava 
sellaisten tavaroiden oikea-aikainen 
saanti, joita tarvitaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
turvalliseen tarjoamiseen (esim. lääkkeet, 
monentyyppiset ehkäisyvälineet, 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -
oikeuksiin liittyvissä menettelyissä 
käytettävät lääkinnälliset laitteet).

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kun otetaan huomioon yhteiset 
solidaarisuuden arvot, jotka koskevat 
laadukkaiden terveyspalvelujen 
tasapuolista ja yleistä kattavuutta unionin 
tämän alan politiikkojen perustana, ja 
unionin keskeinen rooli vauhditettaessa 
edistymistä maailmanlaajuisissa 
terveyshaasteissa19, ohjelmasta olisi 
tuettava unionin osallistumista 

(33) Kun otetaan huomioon yhteiset 
solidaarisuuden arvot, jotka koskevat 
laadukkaiden terveyspalvelujen 
tasapuolista ja yleistä kattavuutta unionin 
tämän alan politiikkojen perustana, ja 
unionin keskeinen rooli vauhditettaessa 
edistymistä maailmanlaajuisissa 
terveyshaasteissa19, ohjelmasta olisi 
tuettava unionin osallistumista 
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kansainvälisiin ja maailmanlaajuisiin 
terveysaloitteisiin, joilla pyritään 
parantamaan terveyttä, puuttumaan 
eriarvoisuuteen ja lisäämään 
maailmanlaajuisilta terveysuhkilta 
suojautumista.

kansainvälisiin ja maailmanlaajuisiin 
terveysaloitteisiin, joilla pyritään 
parantamaan terveyttä, mukaan lukien 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, 
puuttumaan eriarvoisuuteen, erityisesti 
sukupuolten eriarvoisuuteen, ja lisäämään 
maailmanlaajuisilta terveysuhkilta 
suojautumista.

__________________ __________________
19 Neuvoston päätelmät EU:sta ja 
globaalista terveydestä, 
ulkoasiainministerien neuvoston 3011. 
kokous, Bryssel, 10. toukokuuta 2010.

19 Neuvoston päätelmät EU:sta ja 
globaalista terveydestä, 
ulkoasiainministerien neuvoston 3011. 
kokous, Bryssel, 10. toukokuuta 2010.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, ohjelmasta edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista kaikessa 
unionin politiikassa ja pyrkimistä yleiseen 
tavoitteeseen, jonka mukaan 25 prosentilla 
EU:n talousarviomenoista olisi tuettava 
ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja 
toteuttamisen aikana yksilöidään 
asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan 
uudelleen väliarvioinnin yhteydessä.

(40) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta ja sen vaikutusta naisiin 
ja tyttöihin Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, ohjelmasta edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista kaikessa 
unionin politiikassa ja pyrkimistä yleiseen 
tavoitteeseen, jonka mukaan 25 prosentilla 
EU:n talousarviomenoista olisi tuettava 
ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja 
toteuttamisen aikana yksilöidään 
asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan 
uudelleen väliarvioinnin yhteydessä.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Koska sukupuolten tasa-arvon 
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saavuttaminen on tärkeää, tällä 
ohjelmalla edistetään sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamista kaikessa unionin 
politiikassa. Siinä käytetään 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 
ja sukupuolitietoisen budjetoinnin 
välineitä sen varmistamiseksi, että 
terveyskriiseihin vastataan 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavalla 
ja muutosvoimaisella tavalla ja että 
naisten ja tyttöjen erityisiin 
terveystarpeisiin vastataan terveyskriisin 
aikana ja sen jälkeen.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Kun otetaan huomioon ihmisten 
terveyteen kohdistuvien rajatylittävien 
uhkien luonne ja mahdollinen laajuus, 
tavoitetta suojella unionin kansalaisia 
tällaisilta uhkilta ja parantaa kriisien 
ennaltaehkäisyä ja niihin varautumista ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
pelkästään jäsenvaltioiden toimin. 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unionin 
tasolla voidaan myös toteuttaa toimia, 
joilla tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
saavuttaa kansanterveyden suojelun korkea 
taso, parannetaan lääkkeiden, 
lääkinnällisten laitteiden ja muiden kriisin 
kannalta merkityksellisten tuotteiden 
saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta unionissa, 
tuetaan innovointia sekä integroitua ja 
koordinoitua työtä ja parhaiden käytäntöjen 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa sekä 
puututaan eriarvoisuuteen 
terveydenhuollon saatavuudessa kaikkialla 
EU:ssa tavalla, joka tuottaa tehokkuusetuja 
ja lisäarvoa, joita ei voitaisi saavuttaa 
kansallisen tason toimilla, ottaen huomioon 

(43) Kun otetaan huomioon ihmisten 
terveyteen kohdistuvien rajatylittävien 
uhkien luonne ja mahdollinen laajuus, 
tavoitetta suojella unionin kansalaisia 
tällaisilta uhkilta ja parantaa kriisien 
ennaltaehkäisyä ja niihin varautumista ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
pelkästään jäsenvaltioiden toimin. 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unionin 
tasolla voidaan myös toteuttaa toimia, 
joilla tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
saavuttaa kansanterveyden suojelun korkea 
taso, parannetaan lääkkeiden, 
lääkinnällisten laitteiden ja muiden kriisin 
kannalta merkityksellisten tuotteiden 
saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta unionissa, 
tuetaan innovointia sekä integroitua ja 
koordinoitua työtä ja parhaiden käytäntöjen 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa sekä 
puututaan eriarvoisuuteen 
terveydenhuollon saatavuudessa kaikkialla 
EU:ssa. Parhaiden käytäntöjen 
täytäntöönpanoa olisi tuettava kaikilla 
terveyden osa-alueilla, 
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jäsenvaltioiden toimivallan ja vastuun 
ohjelman kattamilla aloilla. Mainitussa 
artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

sukupuolinäkökohdat mukaan luettuina, 
kuten sukupuolten tasa-arvoa koskevassa 
strategiassa todetaan. Terveyseroihin olisi 
puututtava sekä EU:n jäsenvaltioiden 
välillä että niiden sisällä siten, että 
otetaan huomioon kaikki terveyteen 
vaikuttavat sosiaaliset tekijät, myös 
sukupuoli. Nämä toimet olisi toteutettava 
tavalla, joka tuottaa tehokkuusetuja ja 
lisäarvoa, joita ei voitaisi saavuttaa 
kansallisen tason toimilla, ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden toimivallan ja vastuun 
ohjelman kattamilla aloilla. Mainitussa 
artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
 2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’kriisin kannalta merkityksellisillä 
tuotteilla’ tuotteita ja aineita, joita tarvitaan 
terveyskriisin yhteydessä sairauden ja sen 
seurausten ehkäisemiseksi, 
diagnosoimiseksi tai hoitamiseksi, mukaan 
lukien muun muassa seuraavat: lääkkeet 
(mukaan lukien rokotteet ja lääkkeiden 
välituotteet), vaikuttavat farmaseuttiset 
aineet ja raaka-aineet; lääkinnälliset 
laitteet; sairaalatarvikkeet ja lääkinnälliset 
tuotteet (kuten hengityskoneet, 
suojavaatteet, suojaimet, diagnostiset 
materiaalit ja työkalut); henkilönsuojaimet; 
desinfiointiaineet ja niiden välituotteet sekä 
niiden tuotannossa tarvittavat raaka-aineet;

(4) ’kriisin kannalta merkityksellisillä 
tuotteilla’ tuotteita ja aineita, joita tarvitaan 
terveyskriisin yhteydessä sairauden ja sen 
seurausten ehkäisemiseksi, 
diagnosoimiseksi tai hoitamiseksi sekä 
muita lääkinnällisiä tuotteita ja aineita, 
jotka laajemmassa terveydenhuollon 
piirissä ovat välttämättömiä kriisin 
aikana, mukaan lukien muun muassa 
seuraavat: lääkkeet (mukaan lukien 
rokotteet ja lääkkeiden välituotteet), 
vaikuttavat farmaseuttiset aineet ja raaka-
aineet; lääkinnälliset laitteet; 
sairaalatarvikkeet ja lääkinnälliset tuotteet 
(kuten hengityskoneet, suojavaatteet, 
suojaimet, diagnostiset materiaalit ja 
työkalut); henkilönsuojaimet; 
desinfiointiaineet ja niiden välituotteet sekä 
niiden tuotannossa tarvittavat raaka-aineet;

Tarkistus 35
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) pyrkimys miesten ja naisten 
välisen eriarvoisuuden poistamiseen sekä 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja muiden kriisin kannalta 
merkittävien tuotteiden saatavuuden 
parantaminen unionissa, niiden 
kohtuuhintaisuuden edistäminen ja 
innovoinnin tukeminen

2) lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja muiden kriisin kannalta 
merkittävien tuotteiden saatavuuden 
parantaminen unionissa, niiden 
saavutettavuuden ja kohtuuhintaisuuden 
edistäminen ja innovoinnin tukeminen

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) terveydenhuoltojärjestelmien ja 
terveydenhuollon työvoiman 
vahvistaminen muun muassa digitalisaation 
avulla ja lisäämällä jäsenvaltioiden välistä 
integroitua ja koordinoitua työtä, 
toteuttamalla jatkuvasti parhaita käytäntöjä 
ja jakamalla tietoja kansanterveyden 
yleisen tason nostamiseksi.

3) terveydenhuoltojärjestelmien ja 
terveydenhuollon työvoiman 
vahvistaminen muun muassa digitalisaation 
avulla ja lisäämällä jäsenvaltioiden välistä 
integroitua ja koordinoitua työtä, 
toteuttamalla jatkuvasti parhaita käytäntöjä 
ja jakamalla kattavasti kaikkia terveysalan 
tietoja kansanterveyden yleisen tason 
nostamiseksi.

Tarkistus 38

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

3) niiden toimien tukeminen, joilla 
varmistetaan kriisin kannalta 
merkityksellisten tuotteiden ja muiden 
välttämättömien terveystarvikkeiden 
asianmukainen saatavuus, saavutettavuus 
ja kohtuuhintaisuus;

3) niiden toimien tukeminen, joilla 
varmistetaan kriisin kannalta 
merkityksellisten tuotteiden ja terveiden 
elämäntapojen ylläpidon kannalta 
olennaisten tuotteiden ja muiden 
olennaisten terveystarvikkeiden 
asianmukainen saatavuus, saavutettavuus 
ja kohtuuhintaisuus;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
 4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) terveydenhuoltojärjestelmien 
tehokkuuden, saatavuuden, kestävyyden ja 
muutosjoustavuuden vahvistaminen muun 
muassa tukemalla digitalisaatiota, 
digitaalisten välineiden ja palvelujen 
käyttöönottoa, järjestelmää koskevia 
uudistuksia, uusien hoitomallien 
toteuttamista ja yleistä terveydenhuoltoa 
sekä terveyden eriarvoisuuden torjuminen;

4) terveydenhuoltojärjestelmien 
tehokkuuden, saatavuuden, kestävyyden ja 
muutosjoustavuuden vahvistaminen muun 
muassa tukemalla digitalisaatiota, 
digitaalisten välineiden ja palvelujen 
käyttöönottoa, järjestelmää koskevia 
uudistuksia, uusien hoitomallien, kuten 
vanhus- ja vammaispalvelujen 
toteuttamista ja yleisen terveydenhuollon 
saavuttamista, mukaan lukien seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
saatavuus sekä terveydenhoidon ja 
terveyspalvelujen eriarvoisuuden 
torjuminen, mukaan lukien sukupuolten 
välinen ja intersektionalinen eriarvoisuus;

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
 4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) sellaisten toimien tukeminen, joilla 
pyritään vahvistamaan 
terveydenhuoltojärjestelmän valmiuksia 
edistää sairauksien ennaltaehkäisyä ja 

5) sellaisten toimien tukeminen, joilla 
pyritään vahvistamaan 
terveydenhuoltojärjestelmän valmiuksia 
edistää sairauksien ennaltaehkäisyä ja 
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terveyttä, potilaiden oikeuksia ja 
rajatylittävää terveydenhuoltoa, sekä 
lääketieteen ja terveydenhuollon 
ammattilaisten huippuosaamisen 
edistäminen;

terveyttä koskevaa tietoa, koulutusta ja 
terveyden edistämistä 
sukupuolinäkökulmasta, potilaiden 
oikeuksia ja rajatylittävää 
terveydenhuoltoa, sekä lääketieteen ja 
terveydenhuollon ammattilaisten 
huippuosaamisen edistäminen;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ei-tarttuvien tautien, erityisesti 
syövän, seurantaa, ennaltaehkäisyä, 
diagnosointia ja hoitoa koskevien toimien 
tukeminen;

6) ei-tarttuvien tautien, erityisesti 
syövän, seurantaa, ennaltaehkäisyä, 
diagnosointia ja hoitoa koskevien toimien 
tukeminen ottamalla erityisesti huomioon 
lisääntymiselinten syövät, esimerkiksi 
rintasyövän;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) sukupuoleen perustuvaan 
väkivaltaan liittyviä terveyskysymyksiä 
koskevat tukitoimet ja tuki sukupuoleen 
perustuvan väkivallan uhreiksi joutuneille 
potilaille;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) unionin terveyslainsäädännön 
kehittämisen, täytäntöönpanon ja 
noudattamisen valvonnan tukeminen, 

8) unionin terveyslainsäädännön 
kehittämisen, täytäntöönpanon ja 
noudattamisen valvonnan tukeminen, 
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korkealaatuisen, vertailukelpoisen ja 
luotettavan tiedon tuottaminen 
päätöksenteon ja seurannan tueksi sekä 
asiaan liittyvien politiikkojen 
terveysvaikutusten arviointien käytön 
edistäminen;

korkealaatuisen, vertailukelpoisen, 
luotettavan, kattavan ja sukupuolen ja iän 
mukaan eritellyn tiedon sekä 
sukupuolikohtaisen tiedon tuottaminen 
päätöksenteon ja seurannan tueksi, hoidon 
toteuttamisen tukemiseksi ja 
täyttämättömiin lääketieteellisiin 
tarpeisiin vastaamiseksi sekä asiaan 
liittyvien politiikkojen terveysvaikutusten 
sukupuolitietoisten arviointien käytön 
edistäminen;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) unionin tukeminen kansainvälisiin 
ja maailmanlaajuisiin terveysaloitteisiin 
osallistumisessa.

10) unionin tukeminen kansainvälisiin 
ja maailmanlaajuisiin terveysaloitteisiin 
osallistumisessa, mukaan lukien 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, 
-palveluja ja -oikeuksia edistävien 
maailmanlaajuisten aloitteiden 
tukeminen;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio kuulee jäsenvaltioiden 
terveysviranomaisia terveyden edistämisen, 
sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien 
hallinnan ohjausryhmässä ohjelmaa varten 
laadituista työsuunnitelmista, sen 
painopisteistä, strategisista suuntaviivoista 
ja sen toteuttamisesta.

Komissio kuulee jäsenvaltioiden 
terveysviranomaisia ja sukupuolten tasa-
arvoa käsitteleviä asiaankuuluvia 
viranomaisia terveyden edistämisen, 
sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien 
hallinnan ohjausryhmässä ohjelmaa varten 
laadituista työsuunnitelmista, sen 
painopisteistä, strategisista suuntaviivoista 
ja sen toteuttamisesta.

Tarkistus 46
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Työohjelmat perustuvat 
sukupuolivaikutusten arviointiin.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tarvittaessa kerätään sukupuolen 
mukaan eriteltyjä indikaattoreita.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Arviointien on oltava 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavia. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
sukupuolten tasa-arvoon liittyviin 
tavoitteisiin kohdennettujen menojen 
seuraamiseen.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
Liite I – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Parhaiden käytäntöjen ja 
innovatiivisten ratkaisujen, joilla on 
vakiintunutta unionin tason lisäarvoa, 
siirtäminen, mukauttaminen ja 
käyttöönotto jäsenvaltioiden välillä sekä 
maakohtainen räätälöity tuki maille tai 

b) Parhaiden käytäntöjen ja 
innovatiivisten ratkaisujen, mukaan lukien 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -
oikeuksia ja muita sukupuoleen liittyviä 
terveysnäkökohtia koskevien ratkaisujen, 
joilla on vakiintunutta unionin tason 
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maaryhmille, joilla on suurimmat tarpeet, 
rahoittamalla erityishankkeita, kuten 
twinning-toimintaa, asiantuntijaneuvontaa 
ja vertaistukea.

lisäarvoa, siirtäminen, mukauttaminen ja 
käyttöönotto jäsenvaltioiden välillä sekä 
maakohtainen räätälöity tuki maille tai 
maaryhmille, joilla on suurimmat tarpeet, 
rahoittamalla erityishankkeita, kuten 
twinning-toimintaa, asiantuntijaneuvontaa 
ja vertaistukea.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
Liite I – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) asiantuntijaryhmät ja -paneelit, 
jotka tarjoavat neuvoja, dataa ja tietoa 
terveyspolitiikan kehittämisen ja 
täytäntöönpanon tueksi;

iii) asiantuntijaryhmät ja -paneelit, 
jotka tarjoavat neuvoja, dataa ja tietoa 
terveyspolitiikan kehittämisen ja 
täytäntöönpanon tueksi; kaikkien 
rahoitusta saavien asiantuntijaryhmien ja 
paneelien on oltava 
sukupuolijakaumaltaan tasapainoisia;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
Liite I – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) tutkimukset ja analyysit sekä 
tieteellinen neuvonta päätöksenteon tueksi 
ja tuki kuluttajien turvallisuutta 
käsittelevälle tiedekomitealle sekä terveys- 
ja ympäristöriskejä sekä kehittymässä 
olevia riskejä käsittelevälle 
tiedekomitealle.

iv) tutkimukset ja analyysit sekä 
tieteellinen neuvonta päätöksenteon tueksi 
ja tuki kuluttajien turvallisuutta 
käsittelevälle tiedekomitealle sekä terveys- 
ja ympäristöriskejä sekä kehittymässä 
olevia riskejä käsittelevälle 
tiedekomitealle; kaikkien rahoitettujen 
tutkimusten ja analyysien sekä 
tieteellisten lausuntojen on oltava 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavia.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
Liite I – d alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) unionin terveyslainsäädännön ja -
toimien täytäntöönpano, noudattamisen 
valvonta ja seuranta sekä tekninen tuki 
oikeudellisten vaatimusten 
täytäntöönpanolle;

i) unionin terveyslainsäädännön ja -
toimien täytäntöönpano, noudattamisen 
valvonta ja seuranta terveyden 
suojelemiseksi ja edistämiseksi, mukaan 
lukien sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
EU:n strategian terveydelliset 
näkökohdat, sekä tekninen tuki 
oikeudellisten vaatimusten 
täytäntöönpanolle;

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
Liite I – e alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) terveyskriisien ehkäisemisessä ja 
hallinnassa tarvittavien tavaroiden ja 
palvelujen hankinta sekä toimet, joilla 
varmistetaan näiden keskeisten tavaroiden 
ja palvelujen saatavuus;

iv) terveyskriisien ehkäisemisessä ja 
hallinnassa oleellisten tavaroiden ja 
palvelujen hankinta sekä toimet, joilla 
varmistetaan näiden keskeisten tavaroiden 
ja palvelujen saatavuus;

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
Liite I – e alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) lääkintä- ja 
terveydenhuoltohenkilöstöstä ja -
asiantuntijoista koostuvan unionin reservin 
perustaminen ja toiminta sekä mekanismi 
tällaisen henkilöstön ja tällaisten 
asiantuntijoiden lähettämiseksi tarvittaessa 
terveyskriisin ehkäisemistä tai siihen 
reagoimista varten kaikkialla unionissa; 
unionin terveysuhkia käsittelevän ryhmän 
perustaminen ja toiminta; ryhmän 
tehtävänä on antaa komission pyynnöstä 
asiantuntijaneuvontaa ja teknistä apua 
terveyskriisin yhteydessä;

v) lääkintä- ja 
terveydenhuoltohenkilöstöstä ja -
asiantuntijoista koostuvan unionin reservin 
perustaminen ja toiminta sekä mekanismi 
tällaisen henkilöstön ja tällaisten 
asiantuntijoiden lähettämiseksi tarvittaessa 
terveyskriisin ehkäisemistä tai siihen 
reagoimista varten kaikkialla unionissa; 
unionin terveysuhkia käsittelevän ryhmän 
perustaminen ja toiminta; ryhmän 
tehtävänä on antaa komission pyynnöstä 
asiantuntijaneuvontaa ja teknistä apua 
terveyskriisin yhteydessä; kaikissa tämän 
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ohjelman mukaisesti perustetuissa 
elimissä on oltava naisia vähintään 50 
prosenttia, ja niissä on oltava seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
sekä muiden terveyteen liittyvien 
sukupuolinäkökohtien asiantuntijoita;

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
Liite I – g alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tietämyksen siirtoa koskevien 
toimien ja unionin tason yhteistyön 
tukeminen, jotta voidaan auttaa kansallisia 
uudistusprosesseja parantamaan 
tehokkuutta, saatavuutta, kestävyyttä ja 
muutosjoustavuutta, erityisesti jotta 
voidaan vastata talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityihin haasteisiin ja vahvistaa 
perusterveydenhuoltoa, tukea hoidon 
integrointia ja pyrkiä yleiseen 
terveydenhuoltoon ja terveydenhuollon 
yhdenvertaiseen saatavuuteen;

i) tietämyksen siirtoa koskevien 
toimien ja unionin tason yhteistyön 
tukeminen, jotta voidaan auttaa kansallisia 
uudistusprosesseja parantamaan 
tehokkuutta, saatavuutta, kestävyyttä ja 
muutosjoustavuutta sekä 
sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamista, 
erityisesti jotta voidaan vastata 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä yksilöityihin 
haasteisiin ja vahvistaa 
perusterveydenhuoltoa, tukea hoidon 
integrointia ja yleisen terveydenhuollon 
saavuttamista, johon kuuluvat seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden saatavuus sekä 
oikeudet, ja terveydenhuollon 
yhdenvertaista saatavuutta, kuten 
terveydenhuoltojärjestelmien sukupuoleen 
perustuvan ja intersektionaalisen 
eriarvoisuuden torjuntaa;

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
Liite I – g alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iiia) lääkintä- ja 
terveydenhuoltohenkilöstön parempien 
työolojen tukeminen;



AD\1213153FI.docx 33/37 PE657.308v01-00

FI

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
Liite I – g alakohta – xi alakohta

Komission teksti Tarkistus

xi) eurooppalaisten osaamisverkostojen 
toiminnan ja unionin terveyslainsäädännön 
mukaisesti perustettujen uusien 
monikansallisten verkostojen perustamisen 
ja toiminnan tukeminen sekä sellaisten 
jäsenvaltioiden toimien tukeminen, joilla 
koordinoidaan näiden verkostojen 
toimintaa kansallisten 
terveydenhuoltojärjestelmien toiminnan 
kanssa;

xi) eurooppalaisten osaamisverkostojen 
toiminnan ja unionin terveyslainsäädännön 
mukaisesti perustettujen uusien 
monikansallisten verkostojen perustamisen 
ja toiminnan tukeminen sekä sellaisten 
jäsenvaltioiden toimien tukeminen, joilla 
koordinoidaan näiden verkostojen 
toimintaa kansallisten 
terveydenhuoltojärjestelmien toiminnan 
kanssa; kaikissa rahoitetuissa verkostoissa 
on oltava naisia vähintään 50 prosenttia, 
ja niissä on oltava seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien sekä 
muiden terveyteen liittyvien 
sukupuolinäkökohtien asiantuntijoita;

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
Liite I – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
ja siihen liittyviä oikeuksia koskevat 
toimet:
i) toimet, joilla tuetaan jäsenvaltioita ja 
kansalaisjärjestöjä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen yleisen saatavuuden 
edistämisessä ja tarjoamisessa, mukaan 
lukien perhesuunnitteluun, tiedotukseen 
ja koulutukseen liittyvät palvelut, sekä 
lisääntymisterveyden sisällyttämisessä 
kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin 
kansainvälisen väestö- ja 
kehityskonferenssin toimintaohjelman ja 
Pekingin toimintaohjelman sekä niiden 
tarkistuskonferenssien päätösasiakirjojen 
ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 3 
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ja 5 mukaisesti;
ii) toimet, joilla tuetaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelujen sekä niihin 
liittyvien lääkkeiden ja tuotteiden 
saatavuutta;
iii) toimet, joilla tuetaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhoidon jatkuvuutta 
(integroidut terveydenhuollon 
lähestymistavat ennaltaehkäisyyn, 
diagnosointiin, hoitoon ja 
seurantahoitoon);

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
Liite I – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) sukupuoleen perustuvaan 
väkivaltaan liittyviä terveyskysymyksiä 
koskevat toimet ja tuki sukupuoleen 
perustuvan väkivallan uhreiksi joutuneille 
potilaille:
i) toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään 
terveysongelmaisiin tai vammaisiin 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa;
ii) toimet, joilla tuetaan naisiin 
kohdistuvan väkivallan, myös 
pakkosterilisaatioiden ja pakkoaborttien, 
uhrien terveyteen liittyviä kysymyksiä;
iii) toimet, joilla koulutetaan 
terveydenhuoltohenkilöstöä ja kehitetään 
heidän valmiuksiaan naisiin kohdistuvan 
väkivallan uhrien tukemiseksi;
iv) valistuskampanjat naisiin kohdistuvan 
väkivallan uhrien oikeuksista ja 
oikeussuojan saatavuudesta.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
Liite I – i alakohta – iv alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iv) sellaisten toimien tukeminen, joilla 
varmistetaan lääkkeiden ja lääkinnällisten 
laitteiden parempi saatavuus unionissa ja 
edistetään niiden kohtuuhintaisuutta 
potilaiden ja terveydenhuoltojärjestelmien 
kannalta;

iv) sellaisten toimien tukeminen, joilla 
varmistetaan lääkkeiden ja lääkinnällisten 
laitteiden parempi saatavuus ja 
käyttömahdollisuus unionissa ja edistetään 
niiden kohtuuhintaisuutta potilaiden ja 
terveydenhuoltojärjestelmien kannalta;

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
Liite I – j alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) terveydenhuollon ja 
terveydenhuoltojärjestelmien 
digitalisaation tukeminen muun muassa 
vertailuanalyysien avulla ja kehittämällä 
kapasiteettia innovatiivisten välineiden ja 
teknologioiden käyttöönottoa varten; 
terveydenhuollon ammattilaisten 
digitaalisen osaamisen kehittäminen;

ii) terveydenhuollon ja 
terveydenhuoltojärjestelmien 
digitalisaation tukeminen muun muassa 
vertailuanalyysien avulla ja kehittämällä 
kapasiteettia innovatiivisten välineiden ja 
teknologioiden käyttöönottoa varten; 
Terveydenhuollon ammattilaisten 
digitaalisen osaamisen parantaminen, 
erityisesti sukupuolten välisen digitaalisen 
kuilun umpeen kuromiseksi ;

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – III a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

III a. Kestävän kehityksen tavoitetta 3.7 
suoraan edistävien toimien ja parhaiden 
käytäntöjen määrä kutakin jäsenvaltiota 
kohden

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – III b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

III b. Kestävän kehityksen tavoitetta 5 
suoraan edistävien toimien ja parhaiden 
käytäntöjen määrä kutakin jäsenvaltiota 
kohden

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – III c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

III c. Kestävän kehityksen tavoitetta 3.7 
suoraan edistäville toimille ja parhaille 
käytännöille jaettavat määrärahat 
jäsenvaltiota kohden

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – III d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

III d. Kestävän kehityksen tavoitetta 5 
suoraan edistäville toimille ja parhaille 
käytännöille jaettavat määrärahat 
jäsenvaltiota kohden

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Sukupuolitautitartunnat;

Tarkistus 67

Ehdotus asetuksesksi
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Liite II – 2 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a. Sukupuolten välinen palkkaero 
terveydenhuoltohenkilöstön keskuudessa


