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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Euroopa Parlament,

A. arvestades, et toetavad tervishoiusüsteemid on Euroopa sotsiaalmudeli oluline osa ning et 
üldhuvi pakkuvad sotsiaal- ja tervishoiuteenused täidavad üldhuvi ülesandeid, aidates 
seega oluliselt kaasa sotsiaalsele õiglusele ja ühtekuuluvusele;

B. arvestades, et juurdepääs tervishoiule on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 35 
sätestatud põhiõigus ja et kõigile kvaliteetsele tervishoiule võrdse juurdepääsu tagamine 
on liikmesriikide ametiasutuste põhiline ülesanne;

C. arvestades, et subsidiaarsuse põhimõtte ja EÜ asutamislepingu artikli 152 lõike 5 kohaselt 
vastutavad tervishoiu korralduse eest liikmesriigid;

D. arvestades, et kõigil Euroopa kodanikel on õigus tervishoiule;

E. arvestades, et heal tervisel ja kõrgetasemelisel tervisekaitsel on positiivne mõju 
töökohtade säilitamisele ja elanike heaolule ning need aitavad kaasa suuremale 
tootlikkusele ja konkurentsivõimele liikmesriigi ja Euroopa tasandil;

F. arvestades tervishoiusektori strateegilist tähtsust rahvamajanduses, võttes arvesse sektoris 
töötavate inimeste suurt hulka ja selle potentsiaali luua hulgaliselt uusi töökohti, mis 
suurendab seeläbi rahvamajanduse kasvupotentsiaali;

G. arvestades, et tervishoidu tuleks kohandada ELi elanikkonna muutuvatele vajadustele ja 
iseärasustele ning see peaks põhinema ennetamise, tervisekaitse ja hea − nii füüsilise kui 
ka vaimse − tervise edendamise põhimõtetel ning tervisliku eluviisi edendamisel juba 
varasest elueast alates;

H. arvestades, et tõhus tervisekaitse ja ohutus töökohal hoiab ära tööõnnetused, pidurdab 
kutsehaiguste tekkimist ja vähendab tööga seotud põhjustel püsivalt töövõimetuteks 
muutunud inimeste arvu;

I. arvestades, et ELi tervishoiustrateegias tuleks enam tähelepanu pöörata pikaajalisele 
hooldusele, kasutades uusi tehnoloogiaid, kroonilisi haigusi põdevate inimeste hooldusele 
ning koduse hoolduse osutamisele eakatele ja füüsilise või vaimse puudega inimestele ja 
neid hooldavatele isikutele pakutavatele teenustele, ning arvestades, et sellega seoses tuleb 
püüelda tervishoiu- ja sotsiaalteenuste vahelise koostoime poole;

J. arvestades, et hooldajad moodustavad meie tervishoiusüsteemide ja ühiskonna vältimatult 
vajaliku, kuid suuresti alahinnatud osa;

K. arvestades, et ELi tervishoiustrateegia ja liikmesriikide vahelise ning liikmesriikide ja 
Euroopa Komisjoni vahelise piiriülese koostöö tulemuseks tervishoiusektoris poliitika, 
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halduse, meditsiini, hariduse, tehnika ja teaduse valdkonnas ei tohi olla 
solidaarsussüsteemide ja tervishoiuvaldkonna avalike teenuste ülesande täitmise rahaline 
või korralduslik kahjustamine;

L. arvestades, et paljudes liikmesriikides tekitab suurenenud nõudlus tervishoiuteenuste 
järele tungivat vajadust võtta aktiivseid meetmeid tervishoiutöötajate palkamiseks ja tööl 
hoidmiseks ning teenuste osutamiseks, et toetada sugulasi ja sõpru, kes ülalpeetavaid 
tasuta hooldavad,

1. jagab komisjoni seisukohta, et EL võib anda lisandväärtust mitmetele piiriülestele 
aspektidele, sealhulgas tervishoiutöötajate liikuvusele, avalik-õiguslike ja eraasutuste 
koostööle ning kaupade, teenuste ja patsientide vabale liikumisele;

2. märgib siiski, et tervishoiutöötajate liikuvuse hõlbustamiseks ja kogu Euroopa Liidus 
patsientide turvalisuse tagamiseks on oluline vahetada teavet liikmesriikide ja nende 
reguleerivate asutuste vahel, mis on seotud tervishoiutöötajatega;

3. on veendunud, et patsientidel peab olema suurem sõnaõigus ja et sellega seoses tuleb välja 
töötada teabestrateegia patsientide asjakohaseks teavitamiseks nende õigustest ja 
kohustustest, sealhulgas nende õigusest vabale liikumisele tervishoiuteenuste saamise 
eesmärgil, mis sõltuvad tervishoiu standardite tagamisest kogu ELis ja nende kooskõlast 
riikliku tervishoiusüsteemiga, võimaldades patsientidel seeläbi üha enam olla pigem 
aktiivne isik kui vaid tervishoiu objekt ning edendada isiklikku vastutusvõimet, mis aitaks 
elanikkonnarühmadel teatavatele tervishoiuvajadustele ise lahendused leida ja nende eest 
aktiivselt vastutust võtta;

4. kutsub komisjoni üles mitte jätma tähelepanuta hooldajate rolli ühiskonnas ja palub 
komisjonil võtta asjakohased meetmed tagamaks, et hooldajad on hõlmatud tulevasse 
poliitika sõnastamisse;

5. märgib, et hooldajate toetamiseks mõeldud tulevaste poliitiliste algatuste jaoks peaks 
komisjon koguma hooldajaid käsitlevaid ajakohaseid andmeid ja statistikat;

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama ELi tervishoiustrateegia raames välja 
juhised puude ühtseks määratlemiseks, mis võib hõlmata kroonilisi haigusi või vähki 
põdevaid inimesi, ja neid liikmesriike, kes seda veel teinud ei ole, tegutsema vahepeal 
võimalikult kiiresti ja lisama sellised isikud puude riiklikku määratlusse;

7. on arvamusel, et tervishoiutöötajate koolitust tuleks kohandada tervishoiu dünaamikaga ja 
see hõlmab tervishoiutöötajate elukestva õppimise edendamist, et nad saaksid võimalikult 
suurt kasu info- ja sidetehnoloogia sektori arengust kui ka uutest meditsiinilistest, 
teaduslikest ja tehnoloogilistest arengutest, ning see hõlmab lisaks ka püsivate 
koolitusstruktuuride loomist sellise elukestva õppe pakkumiseks, mida tunnustataks kogu 
Euroopas; täiendavalt peab eriti tähtsaks selliste institutsioonide ja ülikoolide algatusi, kes 
on korraldanud põhjalikke koolitusi, mida iseloomustab paljude ekspertide kaasamine ja 
mille eesmärk on töötada välja tervishoiualaste meetmete integreerimise meetod, eriti 
seoses pikaajaliste tervishoiuvajadustega; juhib lisaks tähelepanu, et tervishoiusektori töö-
ja tervisekaitset ning töötingimusi tuleb parandada;
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8. kutsub liikmesriike üles tagama patsientidele juurdepääsu elu päästvatele ravimitele, isegi 
kui need on kallid, et oleks tagatud universaalne õigus tervisele;

9. kutsub liikmesriike üles ELi tervishoiustrateegia raames tagama tervishoiutöötajatele ja 
mitteametlikele hooldajatele mõeldud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste süsteemi, sest 
kõnealuste isikute toetamine viib kõrgema kvaliteediga tervishoiuteenuste osutamiseni;

10. on seisukohal, et Euroopa Liit peaks võtma täiendavaid meetmeid, et kaitsta 
tervishoiutöötajaid õnnetuste ja vigastuste eest töökohal, kui selline vajadus on 
teaduslikult või meditsiiniliselt tõendatud; väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle 
esitada 2008. aasta lõpuks ettepanek võtta vastu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 
2000/54/EÜ töötajate kaitse kohta bioloogiliste mõjuritega kokkupuutest tulenevate 
ohtude eest tööl, tagamaks, et tervishoiusektoris töötavad inimesed on kaitstud nõelte ja 
teiste teravate meditsiinivahendite põhjustatud vigastuste eest;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema strateegia raames rohkem, et vähendada 
tervishoiutöötajate ja patsientide märkimisväärset ohtu saada haiglanakkusi, näiteks 
metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureuse nakkust, parandades heade tavade 
vahetamist, näiteks rakendades tõhusaid sõeluuringuid ja isoleerides kohustuslikus korras 
nakkusohtlikke patsiente ja tervishoiutöötajaid;

12. nõuab strateegia raames heade tavade tõhusamat vahetamist Euroopa Liidus kõigis 
tervishoiuvaldkondades, eelkõige seoses sõeluuringutega ja selliste raskete haiguste nagu 
vähi diagnoosimise ja raviga, ning ühtlasi ka selliste heade tavade kaalumist, mille osa 
liikmesriike on edukalt ühendanud tervishoiu- ja sotsiaalteenustega, nii et teised 
liikmesriigid saaksid neilt õppida;

13. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles uurima täiendavalt ELi tervishoiustrateegia raames 
ühelt poolt teaduslike ja tehnoloogiliste uuringute koosmõju, eelkõige seoses uut liiki 
uuringutega käesoleval ajal alarahastatud meditsiinialadel, ja teisalt uute 
meditsiinisektorite ja raviviiside arengut, võimaldades kõigile juurdepääsu kõnealustele 
raviviisidele, kuna neil võib olla väga positiivne mõju Euroopa Liidu elanike tervislikule 
seisundile ja süsteemi tõhustamisele;

14. rõhutab, et mis tahes ühenduse meede tervishoiuvaldkonnas peab lähtuma riiklike 
tervishoiusüsteemide aluseks olevast solidaarsuspõhimõttest, tagades sel viisil kõikide 
patsientide võrdse kohtlemise; on seisukohal, et juurdepääs tervishoiule peab olema 
tagatud tulemusliku hüvitamissüsteemi abil, mille aluseks on riskide koondamine.
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