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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että tukevat terveydenhoitojärjestelmät ovat olennainen osa Euroopan 
sosiaalista mallia ja että yleishyödylliset sosiaali- ja terveyspalvelut täyttävät 
yleishyödyllisen tehtävän ja edistävät siten suuresti sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
yhteenkuuluvuutta,

B. ottaa huomioon, että terveydenhoitopalveluiden saanti on Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 35 artiklaan kirjattu perusoikeus, ja jäsenvaltioiden julkisten 
viranomaisten keskeisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että korkealaatuisia 
terveyspalveluja on yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla,

C. ottaa huomioon, että kaikki valtiot ovat vastuussa terveydenhoidon järjestämisestä 
toissijaisuusperiaatteen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 152 artiklan 
5 kohdan mukaisesti,

D. ottaa huomioon, että kaikilla unionin kansalaisilla on oikeus saada hoitoa,

E. ottaa huomioon, että hyvällä terveydellä ja korkealla terveyssuojelun tasolla on myönteisiä 
vaikutuksia työllisyyden turvaamiselle ja kansalaisten hyvinvoinnille, ja ne edistävät 
tuottavuuden kasvua ja kilpailukykyä kansallisella ja EU:n tasolla,

F. ottaa huomioon terveydenhoitosektorilla on strategista merkitystä kansantalouksissa, 
koska se työllistää suuren määrän ihmisiä, ja sillä on potentiaalia synnyttää runsaasti 
työpaikkoja parantaen siten kansantalouksien kasvumahdollisuuksia,

G. ottaa huomioon, että terveydenhoidon tulisi sopeutua EU:n väestön muuttuviin tarpeisiin 
ja perustua ennaltaehkäisyn, terveyden suojelun ja hyvän - sekä fyysisen että henkisen -
terveyden edistämisen periaatteisiin ja terveellisten elämäntapojen vaalimiseen nuoresta 
iästä saakka,

H. ottaa huomioon, että tehokas terveyden ja turvallisuuden suojelu työpaikalla voi estää 
työtapaturmia, ehkäistä ammattitautien esiintymistä ja vähentää työhön liittyvien syiden 
vuoksi pysyvästi vammautuneiden ihmisten lukumäärää,

I. ottaa huomioon, että EU:n terveysstrategiassa olisi kiinnitettävä enemmän huomiota uusia 
teknologioita hyödyntävään pitkäaikaishoitoon, kroonisista sairauksista kärsivien 
henkilöiden hoitoon, vanhusten sekä fyysisesti tai henkisesti vammaisten henkilöiden 
kotihoidon järjestämiseen sekä palvelujen järjestämiseen heidän hoitajilleen, ja että tässä 
yhteydessä olisi etsittävä synergioita terveys- ja sosiaalipalveluiden kesken,

J. ottaa huomioon, että hoitajat ovat välttämätön, mutta yleensä aliarvostettu osa 
terveydenhuoltojärjestelmiämme ja yhteiskuntaamme,
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K. ottaa huomioon, että EU:n terveysstrategian ja rajat ylittävän yhteistyön jäsenvaltioiden 
sekä jäsenvaltioiden ja komission välillä terveydenhoitosektorin poliittisella, 
hallinnollisella, lääketieteellisellä, koulutuksellisella, teknisellä ja tieteellisellä alueella ei 
tule johtaa solidaaristen järjestelmien ja terveydenhoidon alan julkisen palvelun tehtävien 
heikentämiseen rahoituksellisesti ja järjestelmällisesti,

L. ottaa huomioon, että monissa jäsenvaltioissa on terveydenhoitopalveluiden kasvavan 
kysynnän vuoksi kiireellinen tarve aktiivisille toimille terveydenhoidon ammattilaisten 
rekrytoimiseksi ja työssä pitämiseksi sekä palvelujen järjestämiseksi palkatonta hoitoa 
huollettaville antaville sukulaisille ja ystäville,

1. yhtyy komission mielipiteeseen siitä, että EU voi tuoda lisäarvoa useissa rajat ylittävissä 
asioissa, joihin kuuluvat terveydenhoidon ammattilaisten liikkuvuus, yhteistyö julkisten ja 
yksityisten elinten välillä ja tavaroiden, palvelujen ja potilaiden vapaa liikkuvuus;

2. panee kuitenkin merkille, että terveydenhoidon ammattilaisten liikkuvuuden 
helpottamiseksi ja potilasturvallisuuden takaamiseksi koko Euroopan unionissa on 
välttämätöntä jakaa tietoa jäsenvaltioiden ja niiden terveydenhuollon ammattilaisten 
sääntelyelinten välillä;

3. on vakuuttunut, että potilaiden vaikutusmahdollisuuksia tulisi lisätä ja että tässä 
yhteydessä olisi laadittava tiedotusstrategioita, jotta potilaille voitaisiin tiedottaa heidän 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, joihin kuuluvat oikeus vapaaseen liikkuvuuteen, jotta 
he voivat saada terveydenhoitoa, jonka standardit on taattava kaikkialla EU:ssa ja joka on 
yhteensopivaa kansallisten terveydenhoitojärjestelmien kanssa, mikä mahdollistaa 
potilaiden siirtymisen terveydenhoidon aktiivisiksi toimijoiksi pelkkänä kohteena 
olemisen sijaan ja edistää henkilökohtaista kypsymistä, joka mahdollistaa, että 
väestöryhmät alkavat olla kykeneviä huolehtimaan itse tietyistä terveystarpeista ja 
ottamaan vastuun niistä;

4. pyytää komissiota huomioimaan hoitajien roolin yhteiskunnassa, ja kehottaa sitä 
ryhtymään riittäviin toimiin varmistaakseen, että hoitajat sisällytetään politiikan tuleviin 
muotoiluihin;

5. panee merkille, että komission tulisi koota hoitajista ajan tasalla olevia tietoja ja tilastoja, 
jotta hoitajia voitaisiin tukea tulevissa politiikan aloitteissa;

6. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita EU:n terveydenhoitostrategian puitteissa 
työskentelemään suuntaviivojen kehittämiseksi vammaisuuden yhteiseksi määritelmäksi, 
joka voi sisältää kroonisia sairauksia tai syöpää sairastavat ihmiset, ja pyytää sillä välin 
kaikkia niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä toimineet toimimaan mahdollisimman 
nopeasti kyseisten ihmisten sisällyttämiseksi niiden kansallisiin määritelmiin 
vammaisuudesta;

7. on sitä mieltä, että terveydenhuollon ammattilaisten koulutus tulisi sovittaa 
terveydenhoidon dynamiikkaan ja että tämä sisältää terveydenhoidon ammattilaisten 
elinikäiseen oppimiseen kannustamisen niin, että he voivat saada täyden hyödyn tieto- ja 
viestintätekniikan sektorin kehityksistä sekä uusista lääketieteellisistä, tieteellisistä ja 
teknologisista kehityksistä sisältäen lisäksi kestävien koulutusrakenteiden kehittämisen 
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mahdollistamaan sellaisen elinikäisen oppimisen, joka olisi mahdollista tunnustaa koko 
Euroopassa, sekä liittää erityisen merkityksen aloitteisiin instituutioilta ja yliopistoilta, 
jotka ovat järjestäneet merkittäviä koulutuskursseja, joille ominaista on useiden 
asiantuntijoiden panos ja jotka tähtäävät terveystoimenpiteiden integroimismetodin 
kehittämiseen erityisesti pitkän aikavälin terveystarpeille; huomauttaa lisäksi, että työ- ja 
terveyssuojelua ja terveydenhoitosektorin työskentelyolosuhteita on kehitettävä;

8. pyytää jäsenvaltioita takaamaan potilaille elintärkeiden lääkkeiden saannin, vaikka ne 
olisivat kalliita, jotta potilaille voitaisiin taata yleismaailmallinen oikeus terveyteen;

9. pyytää jäsenvaltioita EU:n terveydenhoitostrategian puitteissa järjestämään 
terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujärjestelmän terveydenhoidon ammattilaisille ja 
epävirallisille hoitajille, koska heidän tukemisensa johtaa korkeatasoisempaan hoitoon;

10. uskoo, että Euroopan unionin tulisi ryhtyä lisätoimiin terveydenhoidon työntekijöiden 
suojelemiseksi onnettomuuksilta ja loukkaantumisilta työpaikalla silloin, kun suojelun 
tarpeesta on olemassa tieteellisiä tai lääketieteellisiä todisteita; pitää myönteisenä, että 
komissio aikoo esittää vuoden 2008 loppuun mennessä ehdotuksen direktiiviksi, joka 
muuttaisi biologisia tekijöitä työssä koskevaa direktiiviä 2000/54/EY, varmistaakseen, että 
terveydenhoitoalalla työskentelevät ihmiset ovat suojassa tartunnoilta neulojen ja muiden 
lääketieteellisten terävien esineiden aiheuttamissa tapaturmissa;

11. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita strategian puitteissa työskentelemään enemmän 
terveydenhoidon työntekijöiden ja potilaiden kohtaaman merkittävän sairaalainfektioiden 
kuten MRSA-bakteerin uhan vähentämiseksi parhaiden käytänteiden vaihdon 
kehittämisen, esimerkiksi tehokkaiden seulontaohjelmien toimeenpanon ja pakollisen 
tartunnan saaneiden potilaiden ja terveydenhoidon työntekijöiden eristämisen kautta;

12. vaatii strategian puitteissa tehokkaampaa parhaiden käytänteiden vaihtamista Euroopan 
unionissa kaikilla terveydenhoidon järjestämiseen liittyvillä alueilla ja erityisesti liittyen 
seulontaohjelmiin ja vakavien sairauksien kuten syövän diagnosointiin ja hoitoon sekä 
keskittymään niihin parhaisiin käytänteisiin, joissa jäsenvaltiot ovat menestyksellisesti 
yhdistäneet terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut, jotta muut jäsenvaltiot voivat oppia niistä;

13. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan lisää strategian puitteissa yhtäältä tieteellisen 
ja teknologisen tutkimuksen välisiä synergioita koskien erityisesti uudenlaisia tutkimuksia 
nykyisin alirahoitetuilla lääketieteellisillä alueilla ja toisaalta uusien lääketieteellisten 
sektorien ja terapioiden kehittämistä, jotta voitaisiin tehdä mahdolliseksi kaikille pääsy 
näihin terapioihin, koska niillä voi olla erittäin myönteinen vaikutus unionin kansalaisten 
terveydentilaan ja mitä tulee järjestelmän tehokkuuden lisäämiseen;

14. korostaa, että kaikkien yhteisön toimien terveyden alalla tulee noudattaa kansallisia 
terveydenhoitojärjestelmiä ohjaavaa solidaarisuusperiaatetta, joka takaa potilaiden tasa-
arvoisen kohtelun; katsoo, että hoitoon pääsy on taattava tehokkailla korvauksilla riskien 
keskittämisen kautta.
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