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Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Muudatusettepanek 91
Põhjendus 1

(1) Ühendus võib aidata kaasa kodanike 
tervise, turvalisuse ja majandushuvide
kaitsele rahvatervise ja tarbijakaitse 
valdkonna meetmetega.

(1) Ühendusel on kohustus edendada ja 
kaitsta tervist, ennetada haigusi ja hoida 
ära potentsiaalseid terviseohte. Ta peab 
kooskõlastatult ja sidusalt vastama rahva 
muredele ja ootustele. Ühendus võib aidata 
kaasa kodanike tervise ja turvalisuse kaitsele 
rahvatervise valdkonna meetmetega, mis 
lisavad väärtust liikmesriikide meetmetele.

Or. en

Justification

Replaces am. 3. Public health is a commodity of prime importance and its protection 
concerns everyone without exception. Article 152 of the EC Treaty commits the Community to 
the promotion and improvement of health, the prevention of human illness and obviating 
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sources of danger to human health. Meeting the challenges in the field of health calls for 
coordinated and cohesive measures to ensure a high level of protection of public health.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Muudatusettepanek 92
Põhjendus 1

(1) Ühendus võib aidata kaasa kodanike 
tervise, turvalisuse ja majandushuvide
kaitsele rahvatervise ja tarbijakaitse 
valdkonna meetmetega.

(1) Ühendusel on kohustus edendada ja 
kaitsta tervist, ennetada ja vähendada
haigusi ning hoida ära potentsiaalseid 
terviseohte. Ta peab kooskõlastatult ja 
sidusalt vastama inimeste terviseohtudega 
seotud muredele ning kõrgetasemelise 
tervisekaitse ootustele. Ühendus võib aidata 
kaasa kodanike tervise ja turvalisuse kaitsele 
rahvatervise valdkonna meetmetega.

Or. en

Justification

Public health is a common good of prime importance and its protection concerns everyone 
without exception. Article 152 of the EC Treaty commits the Community to the promotion and 
improvement of health, the prevention of human illness and obviating sources of danger to 
human health. Meeting the challenges in the field of health calls for coordinated and cohesive 
measures to ensure a high level of protection of public health. A sound public health policy 
adapted to the challenges of the 21st Century must strive for a reduction of disease to avoid 
further health loss. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 93
Põhjendus 1

(1) Ühendus võib aidata kaasa kodanike 
tervise, turvalisuse ja majandushuvide 
kaitsele rahvatervise ja tarbijakaitse 
valdkonna meetmetega.

(1) Ühendus võib aidata kaasa kodanike 
tervise, turvalisuse ja majandushuvide 
kaitsele rahvatervise valdkonna meetmetega, 
mis lisavad väärtust liikmesriikide 
poliitikale.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Irena Belohorská

Muudatusettepanek 94
Põhjendus 1 a (uus)

(1 a) Hea tervis on hea majandusliku 
suutlikkuse nurgakivi.

Or. en

Justification

Bad health, sickness leave, early retirement lead to lower employment rates and less effective 
workforce and therefore represent a hindrance to an economic growth.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Justas Vincas Paleckis

Muudatusettepanek 95
Põhjendus 1 a (uus)

(1 a) Kuigi ühendusel on kohustus säilitada 
ja parandada oma kodanike tervist, peaks 
ühendus võtma arvesse ka eetilisi väärtusi, 
et mitte rikkuda olemasolevaid 
käitumiskoodekseid.

Or. en

Justification

A sentence in the preamble to the decision N:3.1 "Making European citizens healthier is the 
ultimate goal of all health activities pursued under the Treaty" needed clarification, since, 
legally and ethically, the goal cannot be pursued by all available means, which would 
ultimately lead to the improvement of citizens' health.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Muudatusettepanek 96
Põhjendus 1 b (uus)

(1 b) Tervishoiusektorit iseloomustavad 
märkimisväärne kasvupotentsiaal, 
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uuenduslikkus ja dünaamilisus, samuti ka 
rahandusliku ja sotsiaalse püsivuse ning 
tervishoiusüsteemide tõhususega seotud 
raskused, mis tulenevad muu hulgas
keskmise eluea pikenemisest ja meditsiini 
edusammudest.

Or. en

Justification

Replaces amendment 5. There have been rapid developments in the health sector in financial 
terms with an increase in investment and rising employment, as well as the introduction of 
technology and innovation, particularly in the developed countries. At the same time, there 
has been an increase in spending on health and health care of almost 10% of GDP of the 
Member States, taking into account the increase in life expectancy and the fact that the health 
sector constitutes an important part of the Member States' social security systems.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Muudatusettepanek 97
Põhjendus 1 d (uus)

(1 d) On olemas rida tõsiseid piiriüleseid
terviseohte ja tekkimas on uued ohud, mis 
nõuavad ühendusepoolset edasist 
tegutsemist. Tõsiste terviseohtude
jälgimiseks, varajaseks hoiatamiseks nende 
eest ja nendega võitlemiseks peab ühendus 
suutma tegutseda kooskõlastatult ja 
tõhusalt.

Or. en

Justification

Replaces amendment 7. The successive food crises, the worldwide panic caused by SARS, 
which first appeared in China, avian influenza and the possibility of an influenza pandemic in 
the immediate future, which may claim millions of lives, and the environmental problems 
affecting public health highlight the exceptional importance of public health and, 
consequently, the importance of protecting it for citizens who are calling for effective action 
at Union level. Moreover, the mobility of European citizens and the freedom of movement of 
individuals within the EU call for vigilance in order to be alert to serious cross-border 
threats, and to give early warning of and combat such threats.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 98
Põhjendus 1 d (uus)

(1 d) Ühendus peaks käsitlema 
esmajärjekorras tõsiseid piiriüleseid 
terviseohte, mis nõuavad meetmeid 
liikmesriikide reageeringute jälgimise, 
nende eest varajase hoiatamise ja 
kooskõlastamise valdkonnas.

Or. en

Justification

The priority of the Public Health policies of the Community should focus on cross border 
health threats, where the coordinated action of the EU is essential and complements measures 
of the Member States.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 99
Põhjendus 1 d (uus)

(1 d) On olemas rida tõsiseid terviseohte ja 
tekkimas on uued ohud, mis nõuavad 
tähelepanu. Tõsiste epideemiate jälgimine, 
varajane hoiatamine nende eest ja nendega 
võitlemine sõltub ühenduse võimest 
reageerida tõhusalt ja kooskõlastatult.

Or. en

Justification

The spread of epidemic dieases is not constrained (as was thought in the past) by national 
borders. Such diseases (of which avian influenza is an example) can be transmitted anywhere 
in the world.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 100
Põhjendus 1 e (uus)

(1 e) Maailma Terviseorganisatsiooni 2005. 
aasta Euroopa tervisearuande kohaselt on 
haiguskoormuse tõttu kaotatud eluaastate 
(DALY) mõttes piirkonna tähtsaimad 
haiguskoormuse põhjustajad 
mittenakkuslikud haigused (NCD – 77%), 
välised vigastuste ja mürgituste põhjused 
(14%) ja nakkushaigused (9%). Seitse 
juhtivat haigusseisundit – südame 
isheemiatõbi, unipolaarsed depressiivsed 
häired, peaaju veresoonte haigused, 
alkoholitarvitamisest põhjustatud häired, 
kroonilised hingamisteede haigused, 
kopsuvähk ja liiklusõnnetustes saadud 
vigastused – moodustavad piirkonnas 34% 
DALY aastatest. Seitse juhtivat riskitegurit 
– tubakas, alkohol, kõrge vererõhk, kõrge 
kolesteroolitase, ülekaalulisus, vähene puu-
ja köögiviljade söömine ja füüsilise 
tegevuse puudus – moodustavad 60% 
DALY aastatest. Lisaks on Euroopas
tervisele ohtlikuks kujunemas ka sellised 
nakkushaigused nagu HIV/AIDS, gripp, 
tuberkuloos ja malaaria, samuti 
resistentsus mikroobivastaste ravimite 
suhtes.

Or. en

(vt muudatusettepanek 8.)

Justification

It is absolutely essential to take account of the WHO's authoritative data in drawing up the 
public health programme in the Union.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alfonso Andria

Muudatusettepanek 101
Põhjendus 1 e (uus)
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(vt muudatusettepanek 8)

(1 e) Maailma Terviseorganisatsiooni 2005. 
aasta Euroopa tervisearuande kohaselt on 
haiguskoormuse tõttu kaotatud eluaastate 
(DALY) mõttes piirkonna tähtsaimad 
haiguste põhjustajad mittenakkuslikud 
haigused (77% kõigist), välised vigastuste 
ja mürgituste põhjused (14%) ja 
nakkushaigused (9%). Seitse juhtivat 
haigusseisundit – südame isheemiatõbi, 
unipolaarsed depressiivsed häired, peaaju 
veresoonte haigused, alkoholitarvitamisest 
põhjustatud häired, liiklusõnnetustes 
saadud vigastused, kroonilised 
hingamisteede haigused ja kopsuvähk –
moodustavad piirkonnas 34% DALY 
aastatest. Seitse juhtivat riskitegurit – kõrge 
vererõhk, tubakas, alkohol, kõrge 
kolesteroolitase, ülekaalulisus, vähene puu-
ja köögiviljade söömine ja füüsilise 
tegevuse puudus – moodustavad 60% 
DALY aastatest. Lisaks on kõigi Euroopa 
elanike tervisele ohtlikuks kujunemas ka 
sellised nakkushaigused nagu HIV/AIDS, 
gripp, tuberkuloos ja malaaria, samuti 
resistentsus mikroobivastaste ravimite 
suhtes. Üheks programmi tähtsamaks 
ülesandeks oleks ühenduse peamiste 
haiguse põhjustajate parem 
kindlakstegemine.

Or. it

Justification

When the EU public-health programme is being drawn up, account must be taken of the data 
presented by the WHO in its 2005 report and in particular the leading conditions and the 
leading risk factors in terms of DALY. According to Tables 4 and 5 the following DALY 
percentages apply. Seven leading conditions: ischaemic heart disease 10.5%, 
cerebrovascular disease 7.2%, unipolar depressive disorders 6.2%, alcohol-use disorders 
3.1%, road-traffic accidents 2.4%, chronic pulmonary disease 2.3% and lung cancer 2.%. 
Seven risk factors: high blood pressure 12.8%, tobacco 12.3%, alcohol 10.1%, high 
cholesterol 8.7%, overweight 7.8%, low fruit and vegetable intake 4.4% and physical 
inactivity 3.5%.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Muudatusettepanek 102
Põhjendus 1 e (uus)

(vt muudatusettepanek 8)

(1 e) Maailma Terviseorganisatsiooni 2005. 
aasta Euroopa tervisearuande kohaselt on 
haiguskoormuse tõttu kaotatud eluaastate 
(DALY) mõttes piirkonna tähtsaimad 
haiguste põhjustajad mittenakkuslikud 
haigused (77% kõigist), välised vigastuste 
ja mürgituste põhjused (14%) ja 
nakkushaigused (9%).
Seitse juhtivat haigusseisundit – südame 
isheemiatõbi, unipolaarsed depressiivsed 
häired, peaaju veresoonte haigused, 
alkoholitarvitamisest põhjustatud häired, 
liiklusõnnetustes saadud vigastused, 
kroonilised hingamisteede haigused ja 
kopsuvähk – moodustavad piirkonnas 34% 
DALY aastatest. Seitse juhtivat riskitegurit 
– kõrge vererõhk, tubakas, alkohol, kõrge 
kolesteroolitase, ülekaalulisus, vähene puu-
ja köögiviljade söömine ja füüsilise 
tegevuse puudus – moodustavad 60% 
DALY aastatest. Lisaks on kõigi Euroopa 
elanike tervisele ohtlikuks kujunemas ka 
nakkushaigused nagu HIV/AIDS, gripp, 
tuberkuloos ja malaaria, samuti 
resistentsus mikroobivastaste ravimite 
suhtes. Üheks programmi tähtsamaks 
ülesandeks oleks ühenduse peamiste 
haiguse põhjustajate parem 
kindlakstegemine.

Or. it

Justification

This amendment faithfully reproduces Amendment 8 by the rapporteur, although it puts into 
the right order the leading conditions and the leading risk factors in terms of DALY, so as to 
reflect the text and the tables included in the WHO's European Health Report 2005. 
According to Tables 4 and 5 the following DALY percentages apply. Seven leading 
conditions: ischaemic heart disease 10.5%, cerebrovascular disease 7.2%, unipolar 
depressive disorders 6.2%, alcohol-use disorders 3.1%, road-traffic accidents 2.4%, chronic 
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pulmonary disease 2.3% and lung cancer 2.%. Seven risk factors: high blood pressure 12.8%, 
tobacco 12.3%, alcohol 10.1%, high cholesterol 8.7%, overweight 7.8%, low fruit and 
vegetable intake 4.4% and physical inactivity 3.5%.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller, John Bowis

Muudatusettepanek 103
Põhjendus 1 e (uus)

(1 e) Maailma Terviseorganisatsiooni 
Euroopa piirkonnas on kaheksaks 
juhtivaks surmapõhjuseks mittenakkuslike 
haiguste tõttu südameveresoonkonna 
haigused, neuropsühhiaatrilised häired, 
vähktõbi, seedehaigused, hingamisteede 
haigused, meeleelundite haigused, 
lihasluukonna haigused ja diabeet. Lisaks 
sellele soovitatakse hiljutiste, WHO poolt 
kasutatud haigusmudelil põhinevate 
uuringute avastustes, et suremus diabeedi 
tõttu on tõenäoliselt märkimisväärselt 
suurem kui eelmised, surmatunnistustel 
põhinevad ülemaailmsed hinnangud, kuna 
diabeetikud surevad kõige sagedamini 
südameveresoonkonna- ja neeruhaiguste 
tõttu.

Or. en

Justification

This amendment is related to amendment 8 (recital 1 e (new)) from the rapporteur.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis, Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 104
Põhjendus 1 f (uus)

(1 f) Diabeet ja ülekaalulisus on tõsised 
ohud Euroopa Liidu kodanikele ning 
seetõttu peaks programm samuti käsitlema 
nimetatud tähtsat teemat muu hulgas 
asjakohaste andmete kogumise ja analüüsi 
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põhjal.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan, Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 105
Põhjendus 1 f (uus)

(1 f) Mikroobide resistentsus 
antibiootikumidele ja haiglanakkused on 
muutumas ohuks tervisele Euroopas. 
Suurimateks probleemideks on uusi 
antibiootikume käsitlevate teadusuuringute 
puudumine ning olemasolevate 
antibiootikumide nõuetekohane 
kasutamine. Seetõttu on tähtis koguda ja 
analüüsida asjakohaseid andmeid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alojz Peterle

Muudatusettepanek 106
Põhjendus 1 f (uus)

(1 f) Vähemalt kolmandik kõikidest 
vähktõbedest on ennetatavad. Vähktõve 
ennetamise ja kontrolli alaste teadmiste 
tervisekaitsemeetmetena tõlgendamise 
tugevdamiseks ja kiirendamiseks tuleb teha 
jätkuvaid jõupingutusi.

Or. en

Justification

According to WHO, cancer rates are set to increase dramatically due to Europe’s ageing 
population and the rise of the cancer epidemic is attributed to increased exposure to tobacco 
use, unhealthy diet, physical inactivity, some infections and carcinogens.
One in 3 Europeans is diagnosed with cancer and the disease kills 1 in 4 people in Europe. 
Prevention offers the most effective long-term strategy for the control of cancer.
For example the European Cancer Code could provide a new impetus to tackling cancer in 
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new Member States which have the greatest cancer survival deficits.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 107
Põhjendus 2 a (uus)

(2 a) Programmis rõhutatakse eriliselt 
tervisliku seisundi parandamist ja tervislike 
eluviiside edendamist laste ja noorte 
hulgas.

Or. en

Justification

Regarding the fact that the prevention of illnesses in adults can most effectively be achieved 
by adopting a healthy lifestyle from the early stages of life, it seems necessary to concentrate 
the resources of the Programme on improving the health of the young generations.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karin Jöns

Muudatusettepanek 108
Põhjendus 3

(3) Säilitades tervise- ja tarbijakaitse 
meetmete peamised eripärad, peaks ühtne 
integreeritud programm aitama saavutada 
nendes valdkondades võimalikult suurt 
eesmärkide koostoimet ja meetmete 
juhtimise tõhusust. Tervise- ja tarbijakaitse 
meetmete kombineerimine ühes 
programmis peaks aitama saavutada ühiseid
eesmärke – kaitsta kodanikke riskide ja 
ohtude eest, parandada kodanike teadmisi
ja võimalusi langetada nende huve 
puudutavaid otsuseid ning toetada tervise-
ja tarbijapoliitika eesmärkide kaasamist 
teistesse ühenduse poliitikavaldkondadesse 
ja meetmetesse. Haldusstruktuuride ja -
süsteemide ühendamine peaks võimaldama 
programmi tõhusamalt rakendada ning 
aitama ühenduse olemasolevaid ressursse 
tervise- ja tarbijakaitse heaks kõige 

(3) Programm peab aitama saavutada 
kodanike terviseriskide ja ohtude eest 
kaitsmise eesmärke ja suurendada nende 
juurdepääsu asjakohasele teabele, 
võimaldades neil seega langetada otsuseid, 
mis vastavad kõige paremini nende 
huvidele.
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paremini kasutada.

Or. de

Justification

It is important at this point to stress linguistically as well as in other ways that it is 
compulsory to pursue the objectives of the programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 109
Põhjendus 3

(3) Säilitades tervise- ja tarbijakaitse 
meetmete peamised eripärad, peaks ühtne 
integreeritud programm aitama saavutada 
nendes valdkondades võimalikult suurt 
eesmärkide koostoimet ja meetmete 
juhtimise tõhusust. Tervise- ja tarbijakaitse 
meetmete kombineerimine ühes 
programmis peaks aitama saavutada ühiseid
eesmärke – kaitsta kodanikke riskide ja 
ohtude eest, parandada kodanike teadmisi ja 
võimalusi langetada nende huve 
puudutavaid otsuseid ning toetada tervise-
ja tarbijapoliitika eesmärkide kaasamist 
teistesse ühenduse poliitikavaldkondadesse 
ja meetmetesse. Haldusstruktuuride ja –
süsteemide ühendamine peaks võimaldama 
programmi tõhusamalt rakendada ning 
aitama ühenduse olemasolevaid ressursse 
tervise- ja tarbijakaitse heaks kõige 
paremini kasutada.

(3) Programm peaks aitama saavutada 
eesmärke – kaitsta kodanikke riskide ja 
ohtude eest ning aidata neil optimeerida 
nende füüsilise ja vaimse tervise taset, 
tagades neile parema juurdepääsu selliseid 
riske ja ohte käsitlevale teabele ning seega
parandada nende võimet langetada nende 
huve puudutavaid otsuseid.

Or. sv

Justification

With the advances made in medicine at the present time, public health is just as much about 
exploiting opportunities as minimising risks. It is therefore important to strike a note of 
optimism. Using these opportunities, however, is heavily dependent on the individual's 
commitment to his own health and it is therefore important to accentuate early in the text the 
importance of the individual's own efforts in order to achieve good results.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 110
Põhjendus 3

(3) Säilitades tervise- ja tarbijakaitse 
meetmete peamised eripärad, peaks ühtne 
integreeritud programm aitama saavutada 
nendes valdkondades võimalikult suurt 
eesmärkide koostoimet ja meetmete 
juhtimise tõhusust.
Tervise- ja tarbijakaitse meetmete 
kombineerimine ühes programmis peaks 
aitama saavutada ühiseid eesmärke – kaitsta 
kodanikke riskide ja ohtude eest, parandada 
kodanike teadmisi ja võimalusi langetada 
nende huve puudutavaid otsuseid ning 
toetada tervise- ja tarbijapoliitika 
eesmärkide kaasamist teistesse ühenduse 
poliitikavaldkondadesse ja meetmetesse.
Haldusstruktuuride ja -süsteemide 
ühendamine peaks võimaldama programmi 
tõhusamalt rakendada ning aitama 
ühenduse olemasolevaid ressursse tervise-
ja tarbijakaitse heaks kõige paremini 
kasutada.

(3) Terviseprogramm peaks aitama 
saavutada eesmärke – kaitsta kodanikke 
riskide ja ohtude eest, sh nende riskide ja 
ohtude eest, mida inimesed ei suuda 
kontrollida, nt sõltuvus retseptiravimitest, 
parandada kodanike teadmisi ja võimalusi 
langetada nende huve puudutavaid otsuseid 
ning toetada tervisepoliitika eesmärkide 
kaasamist teistesse ühenduse 
poliitikavaldkondadesse ja meetmetesse.

Or. en

Justification

Some Community action is needed to help Member States tackle certain risks and threats. So 
far, Member States have not been able to deal effectively with the problem health damage 
caused by addiction to medical prescription drugs. The consequences for individuals can be 
described as akin to those created by heroin and alcohol addiction. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 111
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Terviseprogramm võib aidata 
kõrvaldada meeste ja naiste vahelist 
ebavõrdsust, mida ei mõjuta üksnes 
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bioloogilised erinevused, vaid peamiselt 
eetilised ja moraalsed põhimõtted, 
sotsiaalne kontekst, juurdepääs haridusele,
teadmistele ja teabele, 
sotsiaalmajanduslikud erinevused ning 
bürokraatlikud probleemid tervishoiule 
juurdepääsu saavutamisel.

Or. nl

Justification

In the past 20 years an awareness has grown that men and women are treated differently in 
medical and health services. Gender discrimination unmistakably occurs in treatment and 
care. It is now generally accepted and understood that gender is just as important a 
determinant of health as social, economic and ethnic background. By ensuring that the health 
programme devotes attention to gender discrimination, it will become possible in future to 
take greater account of the special needs of women in medical and health services.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 112
Põhjendus 3 b (uus)

(3 b) Hea tervise aastate (Healthy Life 
Years, HLY) arvu suurendamine haiguste
ennetamise teel on ELi kodanike heaolule 
tähtis ja aitab vastata Lissaboni protsessi 
väljakutsetele seoses rahanduse 
jätkusuutlikkusega, mida ohustavad 
kasvavad tervishoiu- ja 
sotsiaalkindlustuskulud.

Or. en

Justification

The language in Recital 3b (new) of the draft report should be amended as it refers to
disability in a very negative way which is taking very much the medical approach to 
disability. Disabled persons have been active to explain that disability does not mean a 
disabled person is sick or incapable. Therefore, the language used in the draft report to 
association disability in this way is inappropriate.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Muudatusettepanek 113
Põhjendus 3 d (uus)

(3 d) Programm peaks aitama kindlaks teha 
tervisealase ebavõrdsuse põhjusi ja 
edendada muu hulgas nende käsitlemise 
parimate tavade vahetamist.

Or. en

Justification

Replaces amendment 15. The programme should focus, inter alia, on measures which help to 
reduce inequalities.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Muudatusettepanek 114
Põhjendus 3 e (uus)

(3 e) Oluline on süstemaatiliselt koguda, 
töödelda ja analüüsida võrreldavaid 
andmeid, et tõhusalt jälgida rahvatervise 
seisu Euroopa Liidus. See võimaldab 
komisjonil ja liikmesriikidel avalikkust 
paremini teavitada ning sõnastada 
asjakohane strateegia, poliitika ja meetmed 
inimeste tervisekaitse kõrge taseme 
saavutamiseks. Tegevuses ja toetavates 
meetmetes tuleks püüelda rahvatervise 
arendamisel teabe ja andmete vahetamiseks 
kasutatavate süsteemide ja võrgustike 
kokkusobivuse ja koostalitlusvõime poole. 
Sugu, vanus ja etniline päritolu on olulised 
tervisekaalutlused. Seetõttu tuleks 
asjakohaseid andmeid vastavalt 
analüüsida.

Or. en

Justification

Replaces amendment 16. Without systematic collection, processing and analysis of data at 
Community level, there can be no effective monitoring of health. It is therefore essential to 
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draw on objective, reliable, compatible, comparable and exchangeable information at 
Community level. It is equally important that compatible and interoperable systems and 
networks are operating in the health sector.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 115
Põhjendus 3 g (uus)

(3 g) Parimate tavade vahetamine saab 
aidata optimeerida tervishoiuressursside 
kasutamist ja parandada kodanikele 
suunatud teenuseid. Seetõttu on vaja 
kehtestada suuniseid ja näitajaid, et 
hõlbustada parimate tavade vahetamist.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Muudatusettepanek 116
Põhjendus 3 h (uus)

(3 h) On tähtis edendada edasise 
tervisekaotuse vältimiseks parimaid tavasid 
haiguste ja vigastuste puhul ning välja 
arendada teatmekeskused eriseisundite 
jaoks.

Or. en

Justification

Replaces amendment 19. Self-explanatory.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 117
Põhjendus 3 h (uus)
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(3 h) On tähtis edendada parimaid tavasid 
ja usaldatavaid alternatiive, mida võib 
eelistada sotsiaalsetel, usulistel või muudel 
individuaalsetel põhjustel, ning edendada 
haiguste ja vigastuste ravimise viimaseid 
meetodeid, et ennetada edasist 
tervisekaotust;

Or. sv

Justification

It is important to take into account that medical care is so good now that someone may 
choose a method of treatment, because of social, religious or other individual preferences, 
which is not, objectively, exactly as good as another. For instance, someone dying of cancer 
may prefer to be close to relatives rather than prolong his/her life; someone may choose, on 
religious grounds, not to accept a blood donation, for example, or may quite simply have 
more faith in an older method of treatment and does not want to try a more recent one. It is 
extremely important to take such wishes into account as the patient's own will and 
commitment are always key factors in the success of a treatment strategy.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Muudatusettepanek 118
Põhjendus 3 j (uus)

(3 j) Programm peaks kaasa aitama
andmete kogumisele ja asjakohaste 
poliitikate edendamisele patsientide ning
tervishoiuspetsialistide liikuvuse puhul. See 
peaks hõlbustama Euroopa e-
tervisepiirkonna arendamist ja eriti 
Euroopa tervisekindlustuskaardi
kasutuselevõtmist ühiste Euroopa algatuste 
kaudu koos muude ELi 
poliitikavaldkondadega.

Or. en

Justification

Replaces AM 21. The mobility of patients and health professionals is a basic challenge in the 
health sector in the Union. In the light of the case law of the Court of Justice of the European 
Communities, which recognises the right of patients to the refund of medical expenses 
incurred in another Member State but distinguishes between hospital and non-hospital care 
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and links the exercise of this right with certain conditions to ensure financial balance and 
social security with the aim of safeguarding a high level of health protection, Community 
action is required to deal with the issues associated with patient mobility and the promotion 
of the e-health initiatives and, in particular the further development of the ‘European health 
insurance card’.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 119
Põhjendus 3 j (uus)

(3 j) Programm peaks kaasa aitama ka 
andmete kogumisele patsientide ning 
tervishoiuspetsialistide liikuvuse kohta. See 
peaks hõlbustama Euroopa e-
tervisepiirkonna arendamist ja eriti e-
tervisekaardi kasutuselevõtmist, 
kehtestades ranged kvaliteedikriteeriumid 
tervisekaitsega seotud Interneti-
lehekülgedele.

Or. en

Justification

The internet may have considerable added value in offering a platform providing for 
complementary health related information and services. However, the programme should 
provide for the necessary measures establishing quality criteria for health related websites in 
order to assure that the European e-Health area provides reliable and safe health related 
information and services.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 120
Põhjendus 3 j (uus)

(3 j) Telemeditsiinirakenduste kasutamine 
võib aidata kaasa patsientide liikuvusele ja 
meditsiinilise abi andmisele kodus, 
kergendades selle abil survet esimese etapi 
arstiabile ning vähendades haiguste ja 
vigastuste poolt põhjustatud koormust.

Or. el
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Justification

Telemedicine applications promote patients' mobility, facilitating their prompt and 
appropriate access to health services while, at the same time, helping to reduce the impact of 
disease and injury, and rationalising expenditure in the health sector.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 121
Põhjendus 3 n (uus)

(3 n) Programm peaks eriti käsitlema sooga 
seotud haigusi (nt rinna- ja 
eesnäärmevähk, osteoporoos jne).

Or. en

Justification

Many illnesses of high prevalence are gender-specific, therefore it is necessary to address 
these specifically.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Irena Belohorská

Muudatusettepanek 122
Põhjendus 4

(4) Lisaks ühistele eesmärkidele, mis on 
seotud riskide eest kaitsmise, kodanike 
otsustusvõime parandamise ning tervise- ja 
tarbijahuvide kaasamisega kõikidesse 
ühenduse poliitikavaldkondadesse, on 
tervise ja tarbijakaitse valdkondadel ka 
ühised vahendid, nagu teabevahetus, 
kodanikuühiskonna suutlikkuse 
suurendamine seoses tervise ja tarbijakaitse 
küsimustega ning nende valdkondade 
rahvusvahelise koostöö edendamine.
Sellised küsimused nagu toitumine ja 
ülekaalulisus, suitsetamine ja muud tervist 
mõjutavad tarbimisharjumused on näited 
valdkondadevahelistest küsimustest, mis 
mõjutavad nii tervishoidu kui ka 
tarbijakaitset. Ühine lähenemine nendele 

(4) Lisaks ühistele eesmärkidele, mis on 
seotud riskide eest kaitsmise, kodanike 
otsustusvõime parandamise ning tervise- ja 
tarbijahuvide kaasamisega kõikidesse 
ühenduse poliitikavaldkondadesse, on 
tervise ja tarbijakaitse valdkondadel ka 
ühised vahendid, nagu teabevahetus, 
kodanikuühiskonna suutlikkuse 
suurendamine seoses tervise ja tarbijakaitse 
küsimustega ning nende valdkondade 
rahvusvahelise koostöö edendamine.
Sellised küsimused nagu kehalise tegevuse 
puudumine, toitumine ja ülekaalulisus, 
suitsetamine, alkohol ja muud tervist 
mõjutavad tarbimisharjumused on näited 
valdkondadevahelistest küsimustest, mis 
mõjutavad nii tervishoidu kui ka 
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eesmärkidele ja vahenditele aitab muuta 
tervise- ja tarbijakaitse ühised tegevused 
tõhusamaks ja tulemuslikumaks. Tervise 
valdkonnal ja tarbijakaitse valdkonnal on ka 
eraldi eesmärke, millega tuleks tegeleda 
kummalegi valdkonnale omaste meetmete ja 
vahenditega.

tarbijakaitset. Ühine lähenemine nendele 
eesmärkidele ja vahenditele aitab muuta 
tervise- ja tarbijakaitse ühised tegevused 
tõhusamaks ja tulemuslikumaks. Tervise 
valdkonnal ja tarbijakaitse valdkonnal on ka 
eraldi eesmärke, millega tuleks tegeleda 
kummalegi valdkonnale omaste meetmete ja 
vahenditega.

Or. en

Justification

It is self-explanatory that lack of physical exercise and alcohol consumption negatively affect 
health.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Irena Belohorská

Muudatusettepanek 123
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) Uued liikmesriigid seisavad silmitsi 
märkimisväärsete terviseprobleemidega 
ning neil on vähem majanduslikke 
vahendeid nendega tegelemiseks.
Tervishoiuinvesteeringute vähesus on 
peamiseks takistuseks nende riikide 
arengule ning laienenud liidu kasvule 
tervikuna.

Or. en

Justification

New Member States face even greater health problems than the rest of the Union and more 
investment into health and health infrastructure is needed to foster their development.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Irena Belohorská

Muudatusettepanek 124
Põhjendus 5 a (uus)

(5 a) On vaja suurendada ELi 
investeeringuid tervishoidu ja tervishoiuga 
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seotud projektidesse. Sellega seoses peaksid 
liikmesriigid esmajärjekorras määrama 
kindlaks tervise parandamise teema oma 
riiklikes programmides. On vaja suuremat 
teadlikkust ELi tervishoiu rahastamise 
võimalustest. Tuleb julgustada tervishoiu 
rahastamise kogemuste vahetamist 
liikmesriikide vahel struktuurifondide 
kaudu.

Or. en

Justification

In order to finance health through structural funds health has to be included as a priority in 
Member States' national programmes. Awareness among the population needs to be raised as 
there is not enough information about this possibility.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Muudatusettepanek 125
Põhjendus 6

(6) Kogu EL huvides on kodanike tervise, 
turvalisuse ja majandushuvide, samuti 
toodete ja teenuste standardimisega seotud 
tarbijahuvide käsitlemine ühenduse 
tasandil. Programmi põhieesmärgid võivad 
sõltuda ka erivõrgustikest, mille
arenemiseks ja tööks on vaja ühenduse 
panust. Arvestades asjaomaste 
organisatsioonide olemust, ei tohiks erilise 
kasulikkuse juhtudel nende 
organisatsioonide tööks antava ühenduse 
toetuse uuendamisel kohaldada toetuse 
järkjärgulise vähendamise põhimõtet.

(6) Rahvatervise edendamisel ja kodanike 
huvide esindamisel ühenduse 
tervisepoliitikas on tähtis osa ka 
valitsusvälistel organisatsioonidel ja 
erivõrgustikel. Nende arenemiseks ja tööks 
on vaja ühenduse panust. Otsuses tuleks 
määratleda abikõlblikkuse kriteeriumid ja 
sätted, mis puudutavad ühenduse toetuse 
saamiseks sobivate valitsusväliste 
organisatsioonide ja erivõrgustike 
rahanduslikku läbipaistvust. Arvestades 
asjaomaste organisatsioonide olemust, ei 
tohiks erilise kasulikkuse juhtudel nende 
organisatsioonide tööks antava ühenduse 
toetuse uuendamisel kohaldada toetuse 
järkjärgulise vähendamise põhimõtet.

Or. en

Justification

Replaces amendment 27. NGOs and specialised networks play an important role in promoting 
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health and, consequently should take part in the programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 126
Põhjendus 13 a (uus)

(13 a) Vastavalt asutamislepingu artiklile 2, 
milles sätestatakse, et meeste ja naiste 
võrdõiguslikkus on Euroopa Ühenduse 
põhimõte, ja vastavalt asutamislepingu 
artikli 3 lõikele 2, milles sätestatakse, et 
ühenduse eesmärk on kaotada ebavõrdsus 
ja edendada meeste ja naiste vahelist 
võrdõiguslikkust kõigis ühenduse 
tegevustes, sh tervisekaitse kõrge taseme 
saavutamine, aitavad kõik ühenduse 
tervishoiu tegevusprogrammiga hõlmatud 
eesmärgid ja meetmed kaasa paremale 
arusaamisele meeste ja naiste vajadustest ja 
lähenemistest tervishoiule ning nende 
äratundmisele.

Or. en

Justification

By Treaty provision [Articles 2 and 3(2) EC] and according to the Community commitments 
for gender mainstreaming, gender must be explicitly referred to in the programme which 
objective is to contribute to a high level of health protection. Therefore, the proposed Recital 
should be introduced on the same level as the subsidiarity and proportionality EC Treaty 
principles.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Muudatusettepanek 127
Artikkel 2

1. Programm täiendab ja toetab 
liikmesriikide poliitikat ning aitab kaasa 
kodanike tervise, turvalisuse ja 
majandushuvide kaitsele.

Programm täiendab ja toetab ühenduse ja 
liikmesriikide poliitikat ning lisab sellele 
väärtust ning aitab kaasa inimeste tervise 
ja turvalisuse kaitsele ja edendamisele, 
haiguste ja vigastuste ennetamisele ning 
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rahvatervise parandamisele.

2. Lõikes 1 nimetatud ülesande täitmisel 
lähtutakse tervise- ja tarbijakaitse 
valdkonna ühiseesmärkidest ning kummagi 
valdkonna erieesmärkidest.

a) Käesoleva otsuse 1. lisas sätestatud 
meetmete ja vahendite abil püütakse 
saavutada järgmisi tervise- ja tarbijakaitse 
ühiseesmärke:

- kaitsta kodanikke üksikisikust 
mitteolenevate riskide ja ohtude eest;
- suurendada kodanike võimet langetada 
paremaid otsuseid seoses tervise ja enda 
kui tarbija huvidega;
- kaasata tervise- ja tarbijakaitsepoliitika 
eesmärgid teistesse 
poliitikavaldkondadesse.
b) Käesoleva otsuse 2. lisas sätestatud 
meetmete ja vahendite abil püütakse 
saavutada järgmisi tervisekaitse
erieesmärke:

Käesoleva otsuse lisas sätestatud meetmete 
ja vahendite abil püütakse saavutada 
järgmisi eesmärke:

– kaitsta kodanikke terviseohtude eest; – kaitsta kodanikke terviseohtude eest;

- edendada poliitikasuundi, mis aitavad 
saavutada tervislikumaid eluviise;

– edendada poliitikasuundi, mis aitavad 
saavutada tervislikumaid eluviise;

– vähendada raskete haiguste esinemist; – vähendada raskete haiguste ja vigastuste 
esinemist, neisse haigestumust ja 
suremust;

– suurendada tervisesüsteemide tõhusust ja 
tulemuslikkust.

– suurendada tervisesüsteemide tõhusust ja 
tulemuslikkust ning
– suurendada teavet ja teadmisi 
rahvatervise arendamise eesmärgil ning 
osaleda tervise-eesmärkide kaasamises.

c) Käesoleva otsuse 3. lisas sätestatud 
meetmete ja vahendite abil püütakse 
saavutada järgmisi tarbijakaitse 
erieesmärke:
– tarbijate ja turgude parem mõistmine;
– paremad tarbijakaitsenormid;
– parem õigusaktide jõustamine, seire ja 
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kaebuste lahendamine;
– teadlikumad, haritumad ja 
vastutustundlikumad tarbijad.

Or. en

Justification

Replaces amendment 35. This amendment is in accordance with the decision by the 
Conference of Presidents to split the programme. Consequently, it is necessary to modify the 
aims and objectives of the programme to correspond to Article 152 of the EC Treaty. The 
actions corresponding to the objectives are presented in the Annex. This is an essential 
addendum in order to clarify the definition of the aims and objectives of the programme. A 
notable addendum is the reduction in the mortality and morbidity of major diseases and 
injuries.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 128
Artikkel 2

1. Programm täiendab ja toetab 
liikmesriikide poliitikat ning aitab kaasa 
kodanike tervise, turvalisuse ja 
majandushuvide kaitsele.

Programm täiendab ja toetab liikmesriikide 
poliitikat ning aitab kaasa inimeste tervise 
ja turvalisuse kaitsele ja edendamisele 
inimeste hulgas halva tervisliku seisundi, 
haiguste ja vigastuste ennetamise ning 
seeläbi rahvatervise parandamise teel.

2. Lõikes 1 nimetatud ülesande täitmisel 
lähtutakse tervise- ja tarbijakaitse 
valdkonna ühiseesmärkidest ning 
kummagi valdkonna erieesmärkidest.

a) Käesoleva otsuse 1. lisas sätestatud 
meetmete ja vahendite abil püütakse 
saavutada järgmisi tervise- ja tarbijakaitse 
ühiseesmärke:
- kaitsta kodanikke üksikisikust 
mitteolenevate riskide ja ohtude eest;
- suurendada kodanike võimet langetada 
paremaid otsuseid seoses tervise ja enda 
kui tarbija huvidega;
- kaasata tervise- ja tarbijakaitsepoliitika 
eesmärgid teistesse 
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poliitikavaldkondadesse.
b) Käesoleva otsuse 2. lisas sätestatud 
meetmete ja vahendite abil püütakse 
saavutada järgmisi tervisekaitse
erieesmärke:

Käesoleva otsuse lisas sätestatud meetmete 
ja vahendite abil püütakse saavutada 
järgmisi eesmärke:

– kaitsta kodanikke terviseohtude eest; – kaitsta kodanikke terviseohtude eest;

– anda inimestele rohkem õigusi 
patsientide liikuvuse hõlbustamise ja 
erinevate riikide tervishoiusüsteemide 
läbipaistvuse suurendamise teel;

– edendada poliitikasuundi, mis aitavad 
saavutada tervislikumaid eluviise;

– edendada poliitikasuundi, mis aitavad 
saavutada tervislikumaid eluviise;

– vähendada raskete haiguste esinemist; – vähendada raskete haiguste ja vigastuste 
esinemist ja nende tõttu suremust;

– suurendada tervisesüsteemide tõhusust ja 
tulemuslikkust;

– suurendada tervisesüsteemide tõhusust ja 
tulemuslikkust;

c) Käesoleva otsuse 3. lisas sätestatud 
meetmete ja vahendite abil püütakse 
saavutada järgmisi tarbijakaitse 
erieesmärke:
– tarbijate ja turgude parem mõistmine;
– paremad tarbijakaitsenormid;
– parem õigusaktide jõustamine, seire ja 
kaebuste lahendamine;
– teadlikumad, haritumad ja 
vastutustundlikumad tarbijad.

– parandada teavet ja suurendada 
mõistmist eesmärgiga saavutada parem 
rahvatervis ja aidata kaasa 
tervishoiueesmärkide lõimimisele 
ühenduse poliitikatega.

Or. sv

Justification

It is common knowledge that quality in the Member States' health systems varies enormously, 
which the EuroHealth Consumer Index for 2005 also demonstrates. In addition, increasingly 
sophisticated care is becoming more individual and, in order to be successful, the individual 
patient's treatment plan must be based not only on the individual's medical criteria but also 
other on other criteria, interests and needs. In the long term, this problem will be solved by 
increasing transparency, creating a level playing field in financial terms and developing 
different medical solutions. In the short term, it is extremely important that our citizens are 
able to seek information about different forms of care and methods of treatment but also, in 
purely practical terms, that they are able to seek the care which is right for them, even if they 
have to cross national borders to obtain it.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 129
Artikli 2 lõige 1

1. Programm täiendab ja toetab 
liikmesriikide poliitikat ning aitab kaasa 
kodanike tervise, turvalisuse ja 
majandushuvide kaitsele.

Programm täiendab ja toetab liikmesriikide 
poliitikat ja lisab sellele väärtust ning aitab
kaasa inimeste tervise ja turvalisuse kaitsele
ja edendamisele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 130
Artikli 2 lõige 1

1. Programm täiendab ja toetab 
liikmesriikide poliitikat ning aitab kaasa 
kodanike tervise, turvalisuse ja 
majandushuvide kaitsele.

1. Programm täiendab ja toetab 
liikmesriikide sotsiaalpoliitikat ning aitab 
kaasa kodanike tervise, turvalisuse ja 
majandushuvide kaitsele.

Or. pl

Justification

The proposed text is too general and the programme goals should specify which policies of 
the Member States are meant.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Muudatusettepanek 131
Artikli 2 lõike 2 punkti a esimene taane

– kaitsta kodanikke üksikisikust 
mitteolenevate riskide ja ohtude eest;

– kaitsta kodanikke üksikisikust 
mitteolenevate riskide ja ohtude eest, 
pöörates erilist tähelepanu 
harvaesinevatele ja väga harva esinevatele 
haigustele, mille vastu võib võidelda 
tõhusamalt, kui vahetatakse kogemusi ja 
usaldatavaid tavasid Euroopa tasandil;
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Or. it

Justification

Over 7% of the European population suffers from a rare or very rare disease. In most cases, 
such sufferers are required to cope not only with significant cost but also with numerous 
difficulties stemming from a lack of knowledge regarding treatments and a shortage of 
suitable medical services. In view of the fact that the gathering of data and an exchange of 
sound medical practices can be highly effective if they are carried out at European level 
rather than within a single country, action to combat such diseases should continue to be one 
of the European health programme's priorities during the 2007-2013 period as well.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 132
Artikli 2 lõike 2 punkti a kolmas taane

– kaasata tervise- ja tarbijakaitsepoliitika 
eesmärgid teistesse poliitikavaldkondadesse.

– kaasata sotsiaalpoliitika eesmärgid, sh 
tervise- ja tarbijakaitsepoliitika eesmärgid,
teistesse poliitikavaldkondadesse.

Or. pl

Justification

The proposed text is too general and the programme goals should specify which policies of 
the Member States are meant.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 133
Artikli 2 lõike 2 punkti a kolmas taane a (uus)

– suurendada erinevate 
elanikkonnarühmade vahel võrdsust 
tervishoiu seisukohalt;

Or. sv

Justification

At present, there are great inequalities in terms of health and, therefore, it should be a a key 
part of EU public health measures to increase such equality.



PE 367.644v01-00 28/79 AM\593879ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 134
Artikli 2 lõike 2 punkti a kolmas taane b (uus)

– suurendada arusaamist sellest, kuidas eri 
ühiskonnarühmad lasevad oma 
hooldusvajadusi rahuldada;

Or. sv

Justification

It is important that everyone should have access to health and medical care on the basis of 
need.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 135
Artikli 2 lõike 2 punkti a kolmas taane a (uus)

– vähendada meeste ja naiste vahelist 
ebavõrdsust rahvatervise valdkonnas.

Or. nl

Justification

The health programme must be geared, inter alia, to measures to help reduce inequality 
between men and women in health care.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 136
Artikli 2 lõike 2 punkti a kolmas taane b (uus)

– võidelda eelarvamustega soo ja vanuse 
põhjal patsientide kliinilises ravis, 
tervishoiusüsteemides, teadusuuringutes ja 
valitsuste poliitikas.

Or. nl
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Justification

One of the common objectives of the programme should be to reduce inequality between men 
and women in health care.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Irena Belohorská

Muudatusettepanek 137
Artikli 2 lõike 2 punkt b

b) Käesoleva otsuse 2. lisas sätestatud 
meetmete ja vahendite abil püütakse 
saavutada järgmisi tervisekaitse 
erieesmärke:

b) Käesoleva otsuse lisas sätestatud 
meetmete ja vahendite abil püütakse 
saavutada järgmisi tervisekaitse 
erieesmärke:

– kaitsta kodanikke terviseohtude eest;
- edendada poliitikasuundi, mis aitavad 
saavutada tervislikumaid eluviise;
– vähendada raskete haiguste esinemist;
- suurendada tervisesüsteemide tõhusust ja 
tulemuslikkust;

– kaitsta kodanikke terviseohtude eest;
– edendada poliitikasuundi, mis aitavad 
saavutada tervislikumaid eluviise;
– vähendada raskete haiguste esinemist;
– suurendada tervisesüsteemide tõhusust ja 
tulemuslikkust;
– parandada patsiendi turvalisust ja
– parandada meditsiinilise teabe 
kättesaadavust patsientide jaoks.

Or. en

Justification

Patient safety and improved availability of medical information to patients should also be 
included in the specific health objectives.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 138
Artikli 2 lõike 2 punkt b

b) Käesoleva otsuse 2. lisas sätestatud 
meetmete ja vahendite abil püütakse 
saavutada järgmisi tervisekaitse 
erieesmärke:

Käesoleva otsuse lisas sätestatud meetmete 
ja vahendite abil püütakse saavutada 
järgmisi eesmärke:

– kaitsta kodanikke terviseohtude eest; – kaitsta kodanikke terviseohtude eest, eriti 
piiriüleste terviseohtude eest;

- edendada poliitikasuundi, mis aitavad – edendada poliitikasuundi, mis aitavad 
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saavutada tervislikumaid eluviise; saavutada tervislikumaid eluviise;
– vähendada raskete haiguste esinemist; – vähendada raskete haiguste esinemist;

- suurendada tervisesüsteemide tõhusust ja 
tulemuslikkust.

– suurendada tervisesüsteemide tõhusust ja 
tulemuslikkust.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 139
Artikli 2 lõike 2 punkti b neljas taane

- suurendada tervisesüsteemide tõhusust ja 
tulemuslikkust.

– suurendada tervishoiusüsteemide tõhusust 
ja tulemuslikkust.

Or. pl

Justification

The main objective of health services is health care and all systems should therefore focus 
mainly on the patient from the point of view of medical care rather than regulatory or 
economic aspects of health. Human health and life cannot be measured.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 140
Artikli 2 lõike 2 punkti b kolmas taane a (uus)

– toetada ravimatute haiguste ravi ja 
palliatiivset meditsiini.

Or. de

Justification

It is essential for the programme to include support for palliative medicine, as there is still a 
considerable need for research in this field.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Karin Jöns

Muudatusettepanek 141
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

2 a. Lisaks aitab programm:

a) tagada kogu ühenduse poliitika ja kõigi 
meetmete rakendamisel inimeste tervise 
kõrgetasemelist kaitset, edendades 
terviklikku lähenemist tervisele;

b) vähendada igasugust tervisealast 
ebavõrdsust nii, et kõigil ELi kodanikel 
oleks juurdepääs võrreldava tasemega 
tervishoiule, olenemata soost, rassist, 
vanusest, haridusest või elukohast;

c) ergutada liikmesriikide koostööd 
asutamislepingu artikliga 152 hõlmatud 
valdkondades.

Or. de

Justification

The elimination of inequalities should not only concentrate on differences between Member 
States but apply to all kinds of unequal treatment.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Muudatusettepanek 142
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

2 a. Lisaks aitab programm:
a) tagada kogu ühenduse poliitika ja kõigi 
meetmete rakendamisel inimeste tervise 
kõrgetasemelist kaitset, edendades 
terviklikku lähenemist tervisele;
b) vähendada tervisealast ebavõrdsust,
pöörates erilist tähelepanu uutele 
liikmesriikidele;
c) ergutada liikmesriikide koostööd 
asutamislepingu artikliga 152 hõlmatud 
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valdkondades.

Or. en

Justification

The basic objective of the programme will be to develop an integrated and interdisciplinary 
strategy for health to ensure the incorporation of the protection and promotion of health in all 
Community policies and actions and the combating of health inequalities. The promotion of 
cooperation between the Member States is of particular importance in meeting the challenges 
in the health sector.
The new Member States face particular health challenges and this should be acknowledged in 
the new Programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 143
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

2 a. Lisaks aitab programm:
a) tagada kogu ühenduse poliitika ja kõigi 
meetmete rakendamisel inimeste tervise 
kõrgetasemelist kaitset, edendades 
terviklikku lähenemist tervisele;
b) vähendada kasvavat tervisealast 
ebavõrdsust, mis eksisteerib ELi riikide 
hulgas ja sees, tegutsedes peamiselt 
haiguste sotsiaalsete tegurite alusel (töö, 
sissetulek, haridus, suhetesüsteem, eluase, 
keskkond, juurdepääs teabele, osavõtt jne);
c) ergutada liikmesriikide koostööd 
asutamislepingu artikliga 152 hõlmatud 
valdkondades.

Or. it

Justification

In Annex 2 - Health, Objective 2/3, the title and both the order and the emphasis of the points 
listed indicate that individual forms of behaviour which are often influenced by major social, 
economic and cultural factors have priority.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 144
Artikli 2 lõike 2 punkti c neljas taane a (uus)

- tarbijaorganisatsioonide, 
tervishoiusektoris tegutsevate 
organisatsioonide ja muude huvitatud 
poolte juhtimist mõjutava korruptsiooni 
kõrvaldamine sellistest kogemustest kasu 
saavaid isikuid käsitleva teabe või 
arvamusliidritega seotud huvide konflikte 
käsitlevate deklaratsioonide Internetis 
ajakohastatud viisil avalikustamise kaudu.

Or. pl

Justification

It is vital to increase the participation of civil society in counteracting advertising and 
lobbying by organisations and individuals.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 145
Artikli 3 lõige 2

2. Lõike 1 punkti a eesmärkide 
saavutamiseks ei ületa ühenduse rahaline 
toetus järgmisi määrasid:

2. Lõike 1 punkti a eesmärkide 
saavutamiseks ei ületa ühenduse rahaline 
toetus järgmisi määrasid:

a) 60% meetme puhul, mille eesmärk on osa 
ühenduse tervise- ja tarbijapoliitikast, välja 
arvatud erilise kasulikkuse juhud, mil 
ühenduse toetus on kuni 80%; ning

a) 60% meetme puhul, mille eesmärk on osa 
ühenduse tervisepoliitikast, välja arvatud 
erilise kasulikkuse juhud, mil ühenduse 
toetus on kuni 80%; ning

b) 60% Euroopa ühishuvides tegutseva 
asutuse tööga seotud kuludest, kui selline 
toetus on vajalik tervise või tarbimisega 
seotud huvide esindamiseks ühenduse 
tasandil või programmi põhieesmärkide 
täitmiseks, välja arvatud erilise kasulikkuse 
juhud, mil ühenduse toetus on kuni 95%. 
Rahalise toetuse uuendamise võib vabastada 
järkjärgulise vähendamise põhimõttest.

b) 30% Euroopa ühishuvides tegutseva 
asutuse tööga seotud kuludest, kui selline 
toetus on vajalik tervise või tarbimisega 
seotud huvide esindamiseks ühenduse 
tasandil või programmi põhieesmärkide 
täitmiseks, välja arvatud erilise kasulikkuse 
juhud, mil ühenduse toetus on kuni 60%. 
Rahalise toetuse uuendamise võib vabastada 
järkjärgulise vähendamise põhimõttest.

Or. de
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Justification

Parliament should ensure that the support is in the first instance used for practical measures 
and not to support institutions as such. Naturally this should be correspondingly reflected in 
the amount of support.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepane 146
Artikli 3 lõige 2

2. Lõike 1 punkti a eesmärkide 
saavutamiseks ei ületa ühenduse rahaline 
toetus järgmisi määrasid:

2. Lõike 1 punkti a eesmärkide 
saavutamiseks ei ületa ühenduse rahaline 
toetus järgmisi määrasid:

a) 60% meetme puhul, mille eesmärk on 
osa ühenduse tervise- ja tarbijapoliitikast, 
välja arvatud erilise kasulikkuse juhud, mil 
ühenduse toetus on kuni 80%; ning,

a) 60% meetme puhul, mille eesmärk on 
osa ühenduse tervisepoliitikast, välja 
arvatud erilise kasulikkuse juhud, mil 
ühenduse toetus on kuni 80%; ning

b) 60% Euroopa ühishuvides tegutseva
asutuse tööga seotud kuludest, kui selline 
toetus on vajalik tervise või tarbimisega 
seotud huvide esindamiseks ühenduse 
tasandil või programmi põhieesmärkide 
täitmiseks, välja arvatud erilise
kasulikkuse juhud, mil ühenduse toetus on
kuni 95%. Rahalise toetuse uuendamise 
võib vabastada järkjärgulise vähendamise 
põhimõttest.

b) 60% valitsusvälise, mittetulundusliku 
asutuse, mis ei sõltu tööstuse, kaubanduse 
ja äri ega muudest vastuolulistest huvidest 
ning mille liikmed on vähemalt pooltes 
liikmesriikides, kus selliste valitsusväliste 
organisatsioonide, patsiendirühma või 
erivõrgustiku peamisteks eesmärgiks ja 
tegevuseks on inimeste haiguste 
ennetamine ja ühenduse tervise 
edendamine, tööga seotud kuludest, kui 
selline toetus on vajalik tervise või 
tarbimisega seotud huvide esindamiseks 
ühenduse tasandil või programmi 
põhieesmärkide täitmiseks. Taotlejad 
peavad esitama komisjonile täielikud ja 
ajakohastatud ülevaated oma 
liikmeskonna, sise-eeskirjade ja 
rahastamisallikate kohta. Erilise
kasulikkuse juhtudel on ühenduse toetus 
kuni 95%. Kriteeriumid selle hindamiseks, 
kas erilist kasulikkust kohaldatakse, 
kehtestatakse eelnevalt artikli 7 lõike 1 
punktis a nimetatud iga-aastases 
tööplaanis ja avaldatakse. Valitsusväliste 
organisatsioonide, patsiendirühmade ja
erivõrgustike rahalise toetuse uuendamise 
võib vabastada järkjärgulise vähendamise 
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põhimõttest.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 147
Artikli 3 lõike 2 punkt a

a) 60% meetme puhul, mille eesmärk on osa 
ühenduse tervise- ja tarbijapoliitikast, välja 
arvatud erilise kasulikkuse juhud, mil 
ühenduse toetus on kuni 80%; ning

a) 70% meetme puhul, mille eesmärk on osa 
ühenduse tervise- ja tarbijapoliitikast, välja 
arvatud erilise kasulikkuse juhud, mil 
ühenduse toetus on kuni 80%; ning

Or. pl

Justification

The amendment provides for a 10% increase in the cost of unjustified expenditure on 
administering funds intended to help achieve the objectives.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Muudatusettepanek 148
Artikli 3 lõike 2 punkt b

b) 60% Euroopa ühishuvides tegutseva
asutuse tööga seotud kuludest, kui selline 
toetus on vajalik tervise või tarbimisega 
seotud huvide esindamiseks ühenduse 
tasandil või programmi põhieesmärkide 
täitmiseks, välja arvatud erilise kasulikkuse 
juhud, mil ühenduse toetus on kuni 95%.
Rahalise toetuse uuendamise võib vabastada 
järkjärgulise vähendamise põhimõttest.

b) 75% asutuse või erivõrgustiku, mis on 
valitsusväline, mittetulunduslik, ei sõltu 
tööstuse, kaubanduse ja äri ega muudest 
vastuolulistest huvidest ja mille liikmed on 
vähemalt pooltes liikmesriikides, kus sellise 
valitsusvälise organisatsiooni või 
erivõrgustike peamiseks eesmärgiks on 
tervise edendamine või haiguste 
ennetamine või ravi Euroopa Ühenduses, 
töödega seotud kuludest, kui selline toetus 
on vajalik ühenduse tasandil huvide 
esindamise tagamiseks või programmi 
põhieesmärkide rakendamiseks. Taotlejad 
peavad esitama komisjonile täielikud ja 
ajakohastatud ülevaated oma 
liikmeskonna, sise-eeskirjade ja 
rahastamisallikate kohta. Erilise
kasulikkuse juhtudel on ühenduse toetus 
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kuni 95%. Kriteeriumid selle hindamiseks, 
kas erilist kasulikkust kohaldatakse, 
kehtestatakse eelnevalt artikli 7 lõike 1 
punktis a nimetatud iga-aastases tööplaanis 
ja avaldatakse. Valitsusväliste 
organisatsioonide või erivõrgustike rahalise
toetuse uuendamise võib vabastada 
järkjärgulise vähendamise põhimõttest.

Or. en

Justification

Replaces amendments 38 and 39. Participation of civil society is vitally important for the 
formulation and implementation of European health policy. The EU provides core funding so 
that health interests could be effectively represented at the Community level. The specification 
of NGOs, which play an important role in promoting health and are able to take part in the 
programme, will provide greater legal certainty for funding the measures under the 
programme. Further, establishing in advance the criteria for assessing whether or not 
exceptional utility applies should also give more legal certainty for funding.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 149
Artikli 3 lõike 2 punkt b

b) 60% Euroopa ühishuvides tegutseva 
asutuse tööga seotud kuludest, kui selline 
toetus on vajalik tervise või tarbimisega 
seotud huvide esindamiseks ühenduse 
tasandil või programmi põhieesmärkide 
täitmiseks, välja arvatud erilise kasulikkuse 
juhud, mil ühenduse toetus on kuni 95%. 
Rahalise toetuse uuendamise võib vabastada 
järkjärgulise vähendamise põhimõttest.

b) 50% Euroopa ühishuvides tegutseva 
asutuse tööga seotud kuludest, kui selline 
toetus on vajalik tervise või tarbimisega 
seotud huvide esindamiseks ühenduse 
tasandil või programmi põhieesmärkide 
täitmiseks, välja arvatud erilise kasulikkuse 
juhud, mil ühenduse toetus on kuni 95%. 
Rahalise toetuse uuendamise võib vabastada 
järkjärgulise vähendamise põhimõttest.

Or. pl

Justification

The aim is to limit expenditure on administration and thus focus more on the objectives.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 150
Artikli 3 lõike 2 punkt b

b) 60% Euroopa ühishuvides tegutseva 
asutuse tööga seotud kuludest, kui selline 
toetus on vajalik tervise või tarbimisega 
seotud huvide esindamiseks ühenduse 
tasandil või programmi põhieesmärkide 
täitmiseks, välja arvatud erilise kasulikkuse 
juhud, mil ühenduse toetus on kuni 95%.
Rahalise toetuse uuendamise võib 
vabastada järkjärgulise vähendamise 
põhimõttest.

b) 60% nende projektide kuludest, mis on 
ette nähtud Euroopa tervisekaitse 
programmis sätestatud põhieesmärkide 
saavutamiseks ja mille on esitanud 
valitsusvälised organisatsioonid, kelle ainus 
eesmärk on saavutada nimetatud 
programmis kehtestatud eesmärgid, või 
patsiendiorganisatsioonid (välja arvatud 
erilise kasulikkuse juhud, mil ühenduse 
toetus on kuni 95%).

Or. it

Justification

Funding should not be paid to non-governmental organisations or to patients' associations 
solely in order to enable them to operate. Instead, funding should always be linked to the 
carrying out of specific programmes which can be assessed and approved. This will also 
enable checks to be carried out on the use of the funding itself and in particular on the 
effectiveness and the efficiency of the action taken.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 151
Artikli 3 lõige 3

3. Kui see on taotletava eesmärgi olemuse 
tõttu vajalik, võib lõike 1 punkti a 
eesmärkide saavutamiseks antav ühenduse 
rahaline toetus hõlmata ühenduse ja ühe või 
mitme liikmesriigi ühisfinantseerimist või 
ühenduse ja muude osalisriikide pädevate 
asutuste ühisfinantseerimist. Sel juhul on 
ühenduse toetus kuni 50%, välja arvatud 
erilise kasulikkuse juhud, mil ühenduse 
toetus on kuni 70%. Ühenduse toetust võib 
anda avalik-õiguslikule asutusele või 
mittetulundusühingule, mille on määranud 
liikmesriik või asjaomane pädev asutus ja 
kinnitanud komisjon.

3. Kui see on taotletava eesmärgi olemuse 
tõttu vajalik, võib lõike 1 punkti a 
eesmärkide saavutamiseks antav ühenduse 
rahaline toetus hõlmata ühenduse ja ühe või 
mitme liikmesriigi ühisfinantseerimist või 
ühenduse ja muude osalisriikide pädevate 
asutuste ühisfinantseerimist. Sel juhul on 
ühenduse toetus kuni 50%, välja arvatud 
erilise kasulikkuse juhud, mil ühenduse 
toetus on kuni 70%. Ühenduse toetust võib 
anda avalik-õiguslikule asutusele või 
mittetulundusühingule, mille on määranud 
liikmesriik või asjaomane pädev asutus ja 
kinnitanud komisjon. Nimetatud ühenduse 
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toetused tuleks anda patsiendi- ja 
tarbijaorganisatsioonide kriteeriumide 
põhjal, mille on vastu võtnud Euroopa 
Ravimihindamisamet (2005. aasta 
september).

Or. en

Justification

It is in the public interest that these Community contributions to patients’ and consumers’ 
organisations can be made available as soon as possible after the adoption of the programme 
of community action in the field of health (2007-2013). Relevant criteria already exists and 
have been officially adopted by the European Medicines Agency (EMEA) in September 2005. 
Where both the European Commission and the EMEA use the same criteria in consistency 
will be ensured at the EU level.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Muudatusettepanek 152
Artikli 3 lõige 4 a (uus)

4a. Rahalist toetust võib anda ka asutustele, 
mis:
a) on valitsusvälised, mittetulunduslikud, ei 
sõltu tööstuse, kaubanduse ja äri ega 
muudest vastuolulistest huvidest ja mille 
peamisteks eesmärkideks ning tegevuseks 
on inimeste haiguste vältimine, 
vähendamine ja ennetamine ning ühenduse 
rahvatervise edendamine; ja
b) on saanud riiklike 
terviseorganisatsioonide volituse ühenduse 
tasandil kodanike huve esindada või
esindavad kodanikke riiklike eeskirjade ja 
tava kohaselt ning tegutsevad aktiivselt 
piirkondlikul, riiklikul või ELi tasandil, ja
c) on esitanud komisjonile täielikud ja 
ajakohastatud ülevaated oma 
liikmeskonna, sise-eeskirjade ja 
rahastamisallikate kohta.

Or. en
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Justification

Participation of civil society is vitally important for the formulation and implementation of 
European health policy. The EU provide core funding so that health interests could be 
effectively represented at the Community level. The specification of NGOs including patient 
groups, which play an increasingly important role in promoting health and are able to take 
part in the programme, will provide greater legal certainty for funding the measures under 
the programme. This amendment ensures that the provisions are not too restrictive, in order 
to allow emerging health NGOs and patient groups to make a contribution and apply for 
funding under the programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 153
Artikli 3 lõige 4 a (uus)

4 a. Lõike 2 punkti b kohast rahalist 
toetust võib anda üksnes asutustele, mis:
a) on valitsusvälised, mittetulunduslikud, 
ei sõltu tööstuse, kaubanduse ja äri ega 
muudest vastuolulistest huvidest ja mille 
peamisteks eesmärkideks ning tegevuseks 
on inimeste haiguste ennetamine ning 
ühenduse rahvatervise edendamine ja 
pühendunud programmi võtme-
eesmärkide rakendamisele ja
b) esindavad kodanike huve ühenduse 
tasandil ja mille liikmeskond esindab 
vähemalt pooli liikmesriikidest ja
c) on esitanud komisjonile täielikud ja 
ajakohastatud ülevaated oma 
liikmeskonna, sise-eeskirjade ja 
rahastamisallikate kohta ja
d) tegutsevad suure hulga 
terviseküsimustega, näitavad valitsemise 
kõrget taset ja on kehtestanud 
konsultatsiooniprotsessid.

Or. en

Justification

The EU can provide financing for specific actions (Art. 2(a)) or for the functioning of a body 
(Art. 2(b)). Core funding pursuant to Art. 2(b) should only be provided to true NGOs that are 
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independent of industry. It is therefore important to specify criteria for the bodies that are to 
be eligible for funding. These criteria need to be fulfilled by every organisation that is to 
receive funding. This will also provide greater legal certainty for the funding of measures 
under the programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 154
Artikli 3 lõige 4 b (uus)

4 b. Eespool esitatud lõigetes 2 ja 3 
nimetatud „erilise kasulikkuse” 
kriteeriumid kehtestatakse eelnevalt artikli 
7 lõike 1 punktis a nimetatud iga-aastases 
tööplaanis.

Or. en

Justification

Given that financial contributions by the Community can be increased in cases of 'exceptional 
utility', it is important to establish clear criteria for this in advance in the annual plan of 
work.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 155
Artikli 2 lõike 2 punkti a kolmas taane a (uus)

- avalikustada muude tervise- ja 
tarbijakaitset käsitlevate poliitikate 
kahjulikud mõjud.

Or. pl

Justification

In order to give effective priority to health and consumer protection, assistance is needed to 
help keep civil society informed.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 156
Artikli 4 lõige 1 a (uus)

1 a. Komisjon püüab tagada, et programm 
seostub optimaalselt muude ühenduse 
programmide, meetmete ja vahenditega. 
Terviseprogrammi mõju peaks tugevdama 
eelkõige koostöö teadusuuringute 
seitsmenda raamprogrammiga.

Or. de

Justification

It should be clearly specified that the subject of health will likewise be assigned an important 
role in the 7th Programme of Research.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 157
Artikli 4 lõige 1 b (uus)

1 b. Komisjon tagab, et kõik andmete 
salvestamise, töötlemise ja edastamisega 
seotud tegevused vastavad üldisele 
lähenemisele “Avatud 
kooskõlastamismeetod tervishoius”. Lisaks 
sellele tuleks “Avatud kooskõlastusmeetod” 
kehtestada nimetatud tegevusvaldkonna 
nimena.

Or. de

Justification

It should be made clear that avoiding duplication of effort must receive ample attention. In 
particular, however, it seems important to put in order the terminology relating to the 
recording, processing and communication of data and to render it semantically unambiguous.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 158
Artikli 5 lõige 1

1. Programmi rakendamise 
finantsraamistikuks artiklis 1 sätestatud 
ajavahemikul määratakse 1203 miljonit
eurot

1. Programmi rakendamise 
finantsraamistikuks artiklis 1 sätestatud 
ajavahemikul määratakse 2736 miljonit
eurot

Or. en

Justification

Protection of human health is of great concern for EU citizens. However, there is a major 
unbalance in annual EU spending for health as compared to e.g. agricultural subsidies (0.38 
€/citizen for the combined programme vs. 10,000 € subsidies/per tobacco farmer). The EU 
should set a clear signal that it truly cares about the health of its citizens. By the end of the 
programme, the EU should annually spend 1 € per citizen for the actions under the 
Programme. The figure of 2 736 million € results if the annual spending is increased by 5% 
every year over the period of the whole programme so as to reach the target of 1€ by 2013.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 159
Artikli 5 lõige 1

1. Programmi rakendamise 
finantsraamistikuks artiklis 1 sätestatud 
ajavahemikul määratakse 1203 miljonit
eurot

1. Programmi rakendamise 
finantsraamistikuks artiklis 1 sätestatud 
ajavahemikul määratakse 1500 miljonit
eurot

Or. en

Justification

The budget for the programme should be increased to cover the addition of new actions and 
measures and to ensure its integrated and effective implementation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 160
Artikli 10 lõige 3 a (uus)
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3 a. Igal teisel aastal pärast raporti 
vastuvõtmist avaldab komisjon raporti 
tervisliku seisundi kohta ELis. Nimetatud 
raport põhineb andmetel ja näitajatel, mis 
võimaldavad peaasjalikult mõõta pigem 
tulemust tervisliku seisundi seisukohast kui 
tervishoius kättesaadavaid ressursse, nt 
haiglapäevade ja -voodite arv.

Or. sv

Justification

Estonia is a country which spends much less on health care in pure monetary terms than the 
UK. If the resources are measured, Estonia is lagging behind. If, however, the chances of 
women surviving breast cancer are measured, they are better than, for example, in Belgium. 
MRSA infections are also far rarer than in the UK and Ireland. If health care information is 
to be relevant to users, it is the outcome and not the resource input which should be 
measured.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 161
2. lisa sissejuhatus (uus)

Rahaliste vahendite eraldamine 
programmis ette nähtud üksikutele 
valdkondadele on üksnes näitlik. 
Pädevuskriteerium on valdav.

Or. de

Justification

In the health programme, as elsewhere, the criterion of excellence should be clearly assigned 
priority.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 162
2. lisa 1. eesmärgi punkti 1 alapunkt 1.1.

1.1. Nakkushaiguste vastu võitlemise 
suutlikkuse parandamine, toetades 

1.1. Nakkushaiguste vastu võitlemise 
suutlikkuse parandamine, toetades 



PE 367.644v01-00 44/79 AM\593879ET.doc
Freelance-tõlge

ET

ühenduses epidemioloogilise seire ja 
nakkushaiguste tõrje võrgustiku 
moodustamist käsitleva otsuse 2119/98/EÜ 
edasist rakendamist.

ühenduses epidemioloogilise seire ja 
nakkushaiguste tõrje võrgustiku
moodustamist käsitleva otsuse 2119/98/EÜ 
edasist rakendamist ja täiendades Haiguste 
Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 
tegevust;

Or. en

Justification

It is important that the role already performed by the European Centre for Disease 
Prevention and Control is not duplicated through the implementation of this programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 163
2. lisa 1. eesmärgi punkti 1 alapunkt 1.3.

1.3. Füüsikalistest, keemilistest või 
bioloogilistest allikatest pärinevate, 
sealhulgas tahtliku keskkonda viimisega 
tekitatud terviseohtude avastamise ja nende 
kohta usaldusväärse teabe kogumise ühiste 
strateegiate arendamine ja neid strateegiaid 
käsitleva teabe vahetamine ning vajaduse 
korral ühenduse lähenemisviiside ja 
mehhanismide arendamine ja kasutamine;

1.3. Füüsikalistest, keemilistest või 
bioloogilistest allikatest pärinevate, 
sealhulgas pärast retsepti lõppemist tahtliku 
kasutamise või tahtliku keskkonda viimisega 
tekitatud terviseohtude avastamise ja nende 
kohta usaldusväärse teabe kogumise ühiste 
strateegiate arendamine ja neid strateegiaid 
käsitleva teabe vahetamine ning vajaduse 
korral ühenduse lähenemisviiside ja 
mehhanismide arendamine ja kasutamine.

Or. en

Justification

The information exchange should also include health threats linked to physical, chemical or 
biological sources the application of which is prescribed (such as e.g. prescription drugs), as 
several of them can cause significant adverse effects on health.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 164
2. lisa 1. eesmärgi punkti 1 alapunkt 1.3.

1.3. Füüsikalistest, keemilistest või 1.3. Füüsikalistest, keemilistest või 
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bioloogilistest allikatest pärinevate, 
sealhulgas tahtliku keskkonda viimisega 
tekitatud terviseohtude avastamise ja nende 
kohta usaldusväärse teabe kogumise ühiste 
strateegiate arendamine ja neid strateegiaid 
käsitleva teabe vahetamine ning vajaduse 
korral ühenduse lähenemisviiside ja 
mehhanismide arendamine ja kasutamine;

bioloogilistest allikatest pärinevate, 
sealhulgas tahtliku keskkonda viimisega 
tekitatud terviseohtude avastamise ja nende 
kohta usaldusväärse teabe kogumise ühiste 
strateegiate arendamine ja neid strateegiaid 
käsitleva teabe vahetamine ning vajaduse 
korral ühenduse lähenemisviiside ja 
mehhanismide arendamine ja kasutamine
koostöös Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskusega;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 165
2. lisa 1. eesmärgi punkti 1 alapunkt 1.4 a (uus)

1.4 a Meetmete toetamine sama toimeainet 
sisaldavate ravimite nimetuste loetelu 
koostamiseks, mis on üldsusele 
kättesaadav, eriti Interneti kaudu.

Or. el

Justification

Since there are drugs with the same active ingredient which have different names in the 
Member States and give rise to confusion among patients, it is imperative to draw up a list of 
names of drugs which contain the same active ingredient. This list should be accessible to the 
general public, e.g. on an Internet website.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 166
2. lisa 1. eesmärgi punkti 1 alapunkt 1.5 a (uus)

1.5 a Bakterite antibiootikumide suhtes 
esineva resistentsuse ja haiglanakkuste 
seire ning strateegiate väljatöötamine 
nende ennetamiseks ja raviks.

Or. el
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Justification

The increase in resistance to antibiotics and the increase in nosocomial infections are of 
particular concern at the present time. There is, therefore, a need to collect data, to monitor 
and to develop strategies to treat them.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 167
2. lisa 1. eesmärgi punkti 1 alapunkt 1.6 a (uus)

1.6 a Meetmete väljatöötamine sotsiaalselt 
isoleeritud inimeste haiguste ja vigastuste 
ennetamiseks ning immigrantide 
teadlikkuse suurendamiseks 
terviseküsimustes.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan, Dorette Corbey

Muudatusettepanek 168
2. lisa 1. eesmärgi punkti 1 alapunkt 1.7 a (uus)

1.7 a Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskuse rolli tugevdamine, et 
vähendada keskselt nakkushaiguste mõju.

Or. en

Justification

This amendment seeks to underline the important role of the ECDC.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 169
2. lisa 1. eesmärgi punkti 1 alapunkt 1.7 a (uus)

1.7 a. Liikmesriikide julgustamine looma 
täiesti sõltumatuid ravimite kontrolli 
komiteesid, et jälgida kõikide 
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retseptiravimite kasutamist ja mõjusid 
alates nende heakskiitmise kuupäevast.

Or. en

Justification

Self-explanatory. Stress should be placed on the need for such boards to be genuinely 
independent and free from influence by pharmaceuticals companies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 170
2. lisa 1. eesmärgi punkti 2 alapunkt 2.1

2.1. Tervist ohustavate hädaolukordade 
riskijuhtimise korra täiustamine ja 
hädaolukordade koordineeritud lahendamise 
suutlikkuse tõstmine.

2.1. Tervist ohustavate hädaolukordade 
riskijuhtimise korra, sh pandeemia korral 
ette nähtud vastastikuse abistamise korra,
täiustamine ja hädaolukordade 
koordineeritud lahendamise suutlikkuse 
tõstmine.

Or. pl

Justification

Flu pandemics and the growing threat of other diseases exposes the gap between the richer and poorer 
countries in the Union. Some can cope with the challenge posed by diseases, while others cannot. It is 
therefore proposed that provision be made for procedures and assistance in such cases.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 171
2. lisa 1. eesmärgi punkti 2 alapunkt 2.2 a (uus)

2.2 a Selle tunnistamine, et Euroopa 
langevale sündivusele kaasa aitavad 
tervisetegurid vajavad poliitikat, mis 
tegeleks piisavalt nende probleemidega.

Or. en
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Justification

The age-related decline in fertility, along with a lack of access to adequate intervention for
those who may benefit, is likely to exacerbate the impact on populations in Europe, and 
further contribute to the associated problems of Europe’s changing demographics. The 
Community should commit to recommending and supporting fair and equitable access to 
appropriate services across Europe in an effort to reverse the trend in falling birth rates and 
avert this pending population crisis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 172
2. lisa 1. eesmärgi punkti 2 alapunkt 2.3 a (uus)

2.3 a Kõige vaesemate elanikkonnakihtide, 
eriti naiste, kaasamine esmaste 
partneritena tervisepoliitika kavandamisse, 
rakendamisse ja hindamisse selleks, et 
oleks võimalik paremini kohandada 
tervishoiusüsteeme, et need vastaksid kõige 
ebasoodsamas olukorras olevate rühmade 
vajadustele.

Or. nl

Justification

Involving those who are experts by virtue of their own experience can help in the gathering of 
information about the differences between men and women, the development of gender 
statistics and indicators, and the building-up of health care systems specifically designed to 
meet the needs of those groups of EU citizens who suffer most disadvantage and 
discrimination.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Muudatusettepanek 173
2. lisa 1. eesmärgi punkti 2 alapunkt 2.5

2.5. Rajatiste (nt laborite) ja seadmete 
(detektorite jmt) kasutatavuse, vajadustele 
vastavuse ja ligipääsetavuse, samuti 
tervisesektori valmisoleku, kiire sekkumise 
võime ja olemasoleva infrastruktuuri 
hindamiseks ja parandamiseks ettenähtud

2.5. Rajatiste (nt laborite) ja seadmete 
(detektorite jmt) kasutatavuse, vajadustele 
vastavuse ja ligipääsetavuse, samuti 
tervisesektori valmisoleku (viidates muu 
hulgas raskeid haigusi põdevate inimeste 
kodusele hooldusele ja surmaga lõppevaid 
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strateegiate ja mehhanismide täiustamine. haigusi põdevate inimeste hooldusele 
hooldusasutustes), kiire sekkumise võime ja 
olemasoleva infrastruktuuri hindamiseks ja 
parandamiseks ette nähtud strateegiate ja 
mehhanismide täiustamine.

Or. it

Justification

Long-term home care and care for the terminally ill are issues which in many European 
countries are frequently left for families to deal with. This has serious financial implications -
and also psychological ones. Without undermining the subsidiarity principle, the EU should 
tackle this issue at the very least by acknowledging the scale of the problem and it should do 
its utmost to ensure continuity of care, whether in hospital, at home or in a specialist 
establishment for the seriously or terminally ill (e.g. a hospice).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 174
2. lisa 1. eesmärgi punkti 2 alapunkt 2.7 a (uus)

2.7.a Täiendava ja alternatiivmeditsiini abil 
ravimise võimaluste uurimine suremuse ja 
haigestumuse koormuse vähendamiseks 
võrreldes retseptiravimitega.

Or. en

Justification

Prescription drugs, while meant to reduce mortality and morbidity, are also the cause for 
mortality and morbidity. According to a study conducted in the U.S., prescription drugs are 
the fourth to sixth leading cause of death in the U.S. Patients are becoming more and more 
worried about the adverse effects and the toxicity of many conventional drugs and look for 
less toxic alternatives. Research into the therapeutic potential of complementary medicine is 
therefore an important action that needs to be added to the programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 175
2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.1.

3.1. Sõltuvushäiretega ning eriti tubaka, 
alkoholi, uimastite ja muude sõltuvust 

3.1. Sõltuvushäiretega ning eriti tubaka, 
alkoholi, retseptiravimite, nt 
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põhjustavate ainetega seotud tervisetegurid. bensodiasepiinid, ebaseaduslike uimastite ja 
muude sõltuvust põhjustavate ainetega 
seotud tervisetegurid.

Or. en

Justification

Decision No 1786/2002/EC adopting a programme of Community action in the field of public 
health (2003- 2008) includes drug prevention under the health determinants strand of the 
public health programme. It is important to acknowledge here the problem of drugs- related 
health damage caused by addiction to (legal) prescription drugs by identifying the latter as 
health determinants. The consequences for individuals can be akin to those created by heroin 
and alcohol addiction.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 176
2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.1

Ei puuduta eestikeelset versiooni

Or. pl

Justification

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 177
2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.1 a (uus)

3.1 a Tervislikumale elule kaasa aitavad 
tavad, et parandada laste tervist;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 178
2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.2
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3.2. Eluviisiga, eriti toitumise ja füüsilise 
aktiivsusega, seksuaaltervise ja 
reproduktiivtervisega seotud tervisetegurid.

3.2. Eluviisiga, eriti toitumise ja füüsilise 
aktiivsusega, seksuaaltervise ja 
reproduktiivtervisega ning vaimse tervisega 
seotud tervisetegurid.

Or. en

Justification

Lifestyle determinants are having an increasing impact on mental health, for example 
occupational stress and depression.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 179
2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.3

3.3. Sotsiaalsed ja majanduslikud 
tervisetegurid, eelkõige tervisega seotud 
ebavõrdsus ning sotsiaalsete ja majanduslike 
tegurite mõju tervisele.

3.3. Sotsiaalsed ja majanduslikud 
tervisetegurid, eelkõige tervisega seotud 
ebavõrdsus ning sotsiaalsete ja majanduslike 
tegurite mõju tervisele ning tundlike 
rühmade diskrimineerimine.

Or. el

Justification

It is essential to include measures to reduce discrimination against vulnerable groups in 
matters of health, such as the disabled.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 180
2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.3 b (uus)

3.3 b Tervisalase ebavõrdsuse põhjuste 
kindlakstegemine, mis mõjutavad haiguste 
ennetamist ja optimaalset tervishoidu, 
pöörates erilist tähelepanu tervisealasele 
ebavõrdsusele uutes liikmesriikides; 
seetõttu tuleks teha jõupingutusi, et tagada 
uute liikmesriikide 
organisatsioonide/tegevuste kaasamine 
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meetmetesse.

Or. en

Justification

There are currently major differences between the Member States and within them in terms of 
average lifespan of citizens, their state of health and their access to care. This is particularly 
true for the new Member States. Consequently, it is essential that the programme takes 
measures to reduce them and involve the new Member States.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels, Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 181
2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.4

3.4. Keskkonnaga seotud tervisetegurid, 
eelkõige keskkonnategurite mõju tervisele.

3.4. Keskkonnaga seotud tervisetegurid, 
eelkõige keskkonnategurite mõju tervisele, 
sh kokkupuude mürkkemikaalidega, nt 
kantserogeensed, mutageensed, 
reprotoksilised ja allergeensed ained.

Or. en

Justification

Exposure to toxic chemicals and in particular to carcinogenic, mutagenic, reprotoxic and 
allergenic substances are one of the main concerns of European citizens and especially for 
the vulnerable people, like new-borns babies, children, pregnant women and therefore this 
issue should be included into the actions of the Programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 182
2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.4

3.4. Keskkonnaga seotud tervisetegurid, 
eelkõige keskkonnategurite mõju tervisele.

3.4. Keskkonnaga seotud tervisetegurid, 
eelkõige keskkonnategurite mõju tervisele, 
eriti siseõhu kvaliteet ja mitmekordsed 
kokkupuuted kemikaalidega.

Or. en
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Justification

Exposure to indoor air pollutants is recognized as contributing significantly to a wide range 
of environmentally related diseases including allergies, short term and long term respiratory 
pathologies. Numerous contaminants have been found indoors, and for many of them the 
concentrations found indoors are higher than outdoor. The effects of chemical exposure are 
still assessed chemical per chemical, leading to a systematic underestimation of potential 
effects. A special focus should therefore be given to indoor air quality and multiple exposure 
to chemicals.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 183
2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.4 a (uus)

3.4 a Raskete haiguste geneetiliste tegurite 
analüüs ja ennetusstrateegiate 
väljatöötamine;

Or. en

Justification

Self-explanatory. Replaces amendment 68.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 184
2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.5 a (uus)

3.5 a Strateegiate väljatöötamine ja 
korralike tavade vahetamine, et ennetada 
võimaluse korral puuet ning edendada 
puuetega inimeste tervist

Or. el

Justification

It is essential to include measures to develop strategies and exchange correct practices to 
prevent disability, where feasible, and to promote the health of people with disabilities. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 185
2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.5 a (uus)

3.5 a Lapsevanematele ja lastele 
toitumisalase koolituse väljatöötamise 
toetamine meetmete abil, mis jõuavad ka 
haridusest eemal olevate kihtideni.

Or. de

Justification

Overweight and obesity among children, who are likely to carry the condition on into 
adulthood, due to wrong diets, is a growing problem in Europe. Targeted measures, which 
are also perceived by strata remote from education, should tackle the problem.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 186
2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.5 b (uus)

3.5 b Ettevõtetes ennetavate 
tervisemeetmete strateegiate toetamine;

Or. de

Justification

'Health promotion building blocks' should be made available to businesses which they can use 
to provide health education for their employees and to protect their health. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 187
2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.5 c (uus)

3.5 c Vanemate inimeste diagnoosi ja ravi 
parandamise meetmete toetamine.

Or. de
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Justification

The field of geriatric medicine should receive support in the EU Member States. Diagnosis 
and therapy for older persons suffering from so-called diseases of old age require separate 
attention and separate methods.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 188
2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.7 a (uus)

3.7 a Geneetilised tegurid ja geneetiline 
skriining, isiklikud ja bioloogilised tegurid;

Or. en

Justification

These issues were specifically listed in the legal text of the current Public Health Programme 
but are missing in the text of the new Health Programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 189
2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.7 b (uus)

3.7 b Soo ja vanusega seotud 
terviseaspektid.

Or. en

Justification

Gender aspects of health are not acknowledged despite recent work to highlight the gender 
differences and inequalities in health of both women and men. Ageing appears in the 
introduction of the proposal but is absent in the draft legal text.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 190
2. lisa 2. eesmärgi punkti 3 alapunkt 3.7 b (uus)
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3.7 b Soo ja vanusega seotud 
terviseaspektid;

Or. en

Justification

The programme should also include actions in its own right on gender and age aspects of 
health, given the gender-related differences in health between women and men, and the many 
consequences of increased life expectancy on health.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 191
2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.1.

4.1. Selliste meetmete arendamine ja 
rakendamine, mis on suunatud rasketele, 
suure osa ühenduse haiguskoormusest 
põhjustavatele haigustele,, mille puhul 
ühenduse meede võib pakkuda riiklike 
abinõudega võrreldes olulist lisaväärtust.

4.1. Selliste meetmete arendamine ja 
rakendamine, mis on suunatud rasketele, 
suure osa ühenduse haiguskoormusest 
põhjustavatele haigustele ja võimaliku eluea 
vähenemise põhjustele ja teovõimetusele 
(eriti südameveresoonkonna haigused)
mille puhul ühenduse meede võib pakkuda 
riiklike abinõudega võrreldes olulist 
lisaväärtust.

Or. en

Justification

The emphasis is placed on the diseases themselves but also on their causes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jules Maaten

Muudatusettepanek 192
2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.1.

4.1. Selliste meetmete arendamine ja 
rakendamine, mis on suunatud rasketele, 
suure osa ühenduse haiguskoormusest 
põhjustavatele haigustele,, mille puhul 
ühenduse meede võib pakkuda riiklike 
abinõudega võrreldes olulist lisaväärtust.

4.1. Selliste meetmete arendamine ja 
rakendamine, mis on suunatud rasketele, 
suure osa ühenduse haiguskoormusest 
põhjustavatele haigustele, eriti 
südameveresoonkonna haigustele, 
vaimuhaigusele, vähktõvele, diabeedile ja 
kopsuhaigustele, mille puhul ühenduse 
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meede võib pakkuda riiklike abinõudega 
võrreldes olulist lisaväärtust.

Or. en

Justification

It is important to address both the wider population and to identify the high-risk population 
thus working at a primary and secondary prevention level simultaneously. In its European 
Health Report 2005, WHO estimates, for example, that modest population-wide and 
simultaneous reductions in blood pressure, obesity, cholesterol and tobacco use would more 
than halve CVD incidence.
The transferring of best practice across Europe will add value to national health strategies on 
primary and secondary prevention, including on the development and implementation of 
prevention guidelines. Action at EU-level is also justified in terms of addressing inequalities 
between Member States for example by analysing effective EU policy options

Muudatusettepaneku esitaja(d): Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Muudatusettepanek 193
2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.1

4.1. Selliste meetmete arendamine ja 
rakendamine, mis on suunatud rasketele, 
suure osa ühenduse haiguskoormusest 
põhjustavatele haigustele,, mille puhul 
ühenduse meede võib pakkuda riiklike 
abinõudega võrreldes olulist lisaväärtust.

4.1. Selliste meetmete arendamine ja 
rakendamine, mis on suunatud rasketele, 
suure osa ühenduse haiguskoormusest 
põhjustavatele haigustele, eriti 
südameveresoonkonna haigustele, 
vaimuhaigusele, vähktõvele ja diabeedile,
mille puhul ühenduse meede võib pakkuda 
riiklike abinõudega võrreldes olulist 
lisaväärtust.

Or. en

Justification

It is important to address both the wider population and to identify the high-risk population 
thus working at a primary and secondary prevention level simultaneously. In its European 
Health Report 2005, WHO estimates, for example, that modest population-wide and 
simultaneous reductions in blood pressure, obesity, cholesterol and tobacco use would more 
than halve CVD incidence (CVD is the leading cause of mortality and morbidity in Europe). 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Karin Jöns

Muudatusettepanek 194
2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.1

4.1. Selliste meetmete arendamine ja 
rakendamine, mis on suunatud rasketele, 
suure osa ühenduse haiguskoormusest 
põhjustavatele haigustele,, mille puhul 
ühenduse meede võib pakkuda riiklike 
abinõudega võrreldes olulist lisaväärtust.

4.1. Selliste meetmete arendamine ja 
rakendamine, mis on suunatud rasketele, 
suure osa ühenduse haiguskoormusest 
põhjustavatele haigustele (nt 
südameveresoonkonna haigused, vähktõbi, 
diabeet ja reumatism), mille puhul ühenduse 
meede võib pakkuda riiklike abinõudega 
võrreldes olulist lisaväärtust.

Or. de

Justification

At least a few of the major diseases should be mentioned here.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 195
2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.2

4.2. Haiguste ennetamise, sealhulgas 
sekundaarse ennetustegevuse, sõeluuringute 
ja varase avastamise strateegiate ja 
meetmete ettevalmistamine ja rakendamine, 
eelkõige heade kogemuste kirjeldamise ning 
juhiste ja soovituste koostamise abil.

4.2 Haiguste ennetamise ja rehabilitatsiooni 
strateegiate ja meetmete ettevalmistamine ja 
rakendamine, eelkõige:
- varajasele ennetusele keskendumise abil 
(haiguseohu arengu ennetamiseks 
järgmistel põlvkondadel),
- esmase ennetuse väljaarendamise abil 
asümptomaatilistel täiskasvanutel, sh 
massiennetus ja kõrge riskiga strateegiad,
- heade kogemuste kirjeldamise ning juhiste 
ja soovituste koostamise abil (pöörates 
erilist rõhku strateegiatele, mille eesmärk 
on juhiste, soovituste ja tegeliku praktika 
vahelise lõhe kaotamine), sealhulgas 
sekundaarne ennetustegevus, sõeluuringud 
ja varane avastamine,
- riski hindamise vahendite edendamise ja 
arendamise abil, ja 
- sooliste erinevuste ja elanikkonna 
vananemise käsitlemise abil.
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Or. en

Justification

Prevention is to be addressed globally, i.e. early and late in life, in the male and female 
population not at risk as well as in the population having suffered from disease in the past. 
This can be done simply by giving primary care professionals and general practitioners 
access to risk-assessment tools. A special focus on the medical profession education is 
needed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jules Maaten

Muudatusettepanek 196
2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.2

4.2. Haiguste ennetamise, sealhulgas 
sekundaarse ennetustegevuse, sõeluuringute 
ja varase avastamise strateegiate ja meetmete 
ettevalmistamine ja rakendamine, eelkõige 
heade kogemuste kirjeldamise ning juhiste ja 
soovituste koostamise abil.

4.2. Haiguste ennetamise, sealhulgas 
sekundaarse ennetustegevuse, sõeluuringute 
ja varase avastamise strateegiate ja meetmete 
ettevalmistamine ja rakendamine, eelkõige 
heade kogemuste kirjeldamise ning juhiste ja 
soovituste koostamise abil. Esmatähtsaks 
tuleks pidada lõikes 4.1 loetletud haigusi.

Or. en

Justification

It is important to address both the wider population and to identify the high-risk population 
thus working at a primary and secondary prevention level simultaneously. In its European 
Health Report 2005, WHO estimates, for example, that modest population-wide and 
simultaneous reductions in blood pressure, obesity, cholesterol and tobacco use would more 
than halve CVD incidence. The transferring of best practice across Europe will add value to 
national health strategies on primary and secondary prevention, including on the 
development and implementation of prevention guidelines. Action at EU-level is also justified 
in terms of addressing inequalities between Member States for example by analysing effective 
EU policy options.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Muudatusettepanek 197
2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.2

4.2. Haiguste ennetamise, sealhulgas 
sekundaarse ennetustegevuse, sõeluuringute 

4.2. Haiguste ennetamise, sealhulgas 
sekundaarse ennetustegevuse, sõeluuringute 
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ja varase avastamise strateegiate ja meetmete 
ettevalmistamine ja rakendamine, eelkõige 
heade kogemuste kirjeldamise ning juhiste ja 
soovituste koostamise abil.

ja varase avastamise strateegiate ja meetmete 
ettevalmistamine ja rakendamine, eelkõige 
heade kogemuste kirjeldamise ning juhiste ja 
soovituste koostamise abil. Esmatähtsaks 
tuleks pidada lõikes 4.1 loetletud haigusi.

Or. en

Justification

The transferring of best practice across Europe for will add value to national health 
strategies on primary and secondary prevention, including on the development and 
implementation of prevention guidelines. Action at EU-level is also justified in terms of 
addressing inequalities between Member States for example by analysing effective EU policy 
options.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karin Jöns

Muudatusettepanek 198
2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.2

4.2. Haiguste ennetamise, sealhulgas 
sekundaarse ennetustegevuse, sõeluuringute 
ja varase avastamise strateegiate ja meetmete 
ettevalmistamine ja rakendamine, eelkõige 
heade kogemuste kirjeldamise ning juhiste ja 
soovituste koostamise abil.

4.2. Haiguste ennetamise, sealhulgas 
sekundaarse ennetustegevuse, sõeluuringute 
ja varase avastamise strateegiate ja meetmete 
ettevalmistamine ja rakendamine, eelkõige 
selliste raskete haiguste korral nagu 
südameveresoonkonna haigused, vähktõbi, 
diabeet või reumatism heade kogemuste 
kirjeldamise ning juhiste ja soovituste 
koostamise abil.

Or. de

Justification

Here too, the emphasis should be on the major diseases, as this is where prevention, 
screening and early detection measures can have most impact in view of the large number of 
people affected.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 199
2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.2
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4.2. Haiguste ennetamise, sealhulgas 
sekundaarse ennetustegevuse, sõeluuringute 
ja varase avastamise strateegiate ja meetmete 
ettevalmistamine ja rakendamine, eelkõige 
heade kogemuste kirjeldamise ning juhiste ja 
soovituste koostamise abil.

4.2. Haiguste ennetamise, sealhulgas eriti 
raskete haiguste nagu vähktõbi, 
südameveresoonkonna haigused, diabeet, 
vaimuhaigus, reumaatilised vaevused jne 
sekundaarse ennetustegevuse, sõeluuringute 
ja varase avastamise strateegiate ja meetmete 
ettevalmistamine ja rakendamine, eelkõige 
heade kogemuste kirjeldamise ning juhiste ja 
soovituste koostamise abil.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 200
2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.2 a (uus)

4.2 a Immuniseerimist ja vaktsineerimist 
käsitlevate strateegiate ja meetmete ning 
nende rakendamise soovituste 
ettevalmistamine. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Muudatusettepanek 201
2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkti 4.2 esimene lõik a (uus)

Sellest tulenevalt esitab komisjon käesoleva 
raamprogrammi käigus ettepanekud 
nõukogu soovituste kohta, mis käsitlevad 
järgmiste haiguste ennetamist, 
diagnoosimist ja kontrolli:

• südameveresoonkonna haigus,
• diabeet,
• vähktõbi,
• vaimuhaigus.

Or. en
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Justification

These four diseases represent the major share of the European disease burden.
The transferring of best practice across Europe for these four diseases will undoubtedly add 
value to national health strategies. EU actions are also justified in terms of efficiency as well 
as addressing inequalities between Member States by reducing inconsistency in national 
policies. The diseases have already, to varying degrees, attracted EU attention but 
incoherently it follows that Europe should contribute now to prevention, diagnosis and 
control in these areas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Muudatusettepanek 202
2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.3 a (uus)

4.3 a Strateegiate ja meetmete koostamine 
tervisealase ebavõrdsuse põhjustega 
tegelemiseks ennetamise, terviseteadliku 
käitumise soodustamise, haiguste 
vähendamise ning optimaalse tervishoiu 
abil;

Or. en

Justification

Addressing health inequalities is one of the priorities of the Programme. For example new 
Member States have never benefited from the promotion of the European Code Against 
Cancer Code.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 203
2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.3 a (uus)

4.3 a Patsientide liikuvust soodustavate 
meetmete ja teabe toetamine neid raviviise 
käsitleva teabe esitamise puhul, mis ei ole 
patsiendi päritoluliikmesriigis 
kättesaadavad, ning neile raviviisidele 
juurdepääsu puhul, mida ei saa kohe 
pakkuda patsiendi päritoluliikmesriigis, 
kuigi see on vältimatu.
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Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 204
2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.3 b (uus)

4.3 b Telemeditsiini edendamine 
eesmärgiga võrgustada tervishoiuteenuseid, 
hõlbustada patsientide liikuvust ja 
võimaldada ravi kodus, peamiselt 
vanuritele, puuetega või isoleeritud 
inimestele;

Or. el

Justification

Telemedicine applications promote patients' mobility, facilitating their prompt and 
appropriate access to health services. At the same time, providing care at home, also by way 
of telemedicine, to elderly, disabled or isolated individuals helps to reduce the impact of 
disease and injury, and rationalise expenditure in the health sector. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 205
2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.4 a (uus)

4.4 a. Parimate tavade ja teadmiste 
vahetamine ning vaimset tervist edendavate 
ja vaimuhaigusi ennetavate ja ravivate 
strateegiate koordineerimine (sh teenuste 
deinstitutsionaliseerimise abil) ning nende 
kehtestamine esimese etapi arstiabi, 
kogukonnakeskuste ja keskhaiglate 
kontekstis patsientide ja perekondade 
vajaduste põhjal, et hõlbustada sotsiaalset 
hõlvamist.

Or. it

Justification

This amendment is a reference to the Green Paper on mental health.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan, Dorette Corbey

Muudatusettepanek 206
2. lisa 3. eesmärgi punkti 4 alapunkt 4.5 a (uus)

4.5 a Teadmistes lünkade kindlakstegemine 
selleks, et võidelda raskete haigustega ja 
esitada stiimuleid teadusuuringuteks 
seitsmenda raamprogrammi (FP7) 
kasutamise abil. 

Or. en

Justification

The EU should also join forces to identify knowledge gaps and there should be a link to FP7 
programme. A more pro-active research policy and public expenditure may reduce the
treatment gaps that still exists in diseases areas that are not profitable for the pharmaceutical 
industry to develop.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 207
2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.1

5.1. Piiriülese tervishoiuteenuse ostmise ja 
pakkumise hõlbustamine, sealhulgas teabe 
kogumine ja vahetamine, et võimaldada 
ressursside jagamist ja piiriülese 
tervishoiuteenuse kasutamist.

5.1. Piiriülese patsientide liikuvuse ja 
tervishoiuteenuse ostmise ja pakkumise 
hõlbustamine, sealhulgas teabe kogumine ja 
vahetamine, et võimaldada ressursside 
jagamist ja piiriülese tervishoiuteenuse 
kasutamist.

Or. en

Justification

Patient mobility is an important issue for EU citizens where the EU can have significant 
added value and should therefore be included in the Programme.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 208
2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.1

5.1. Piiriülese tervishoiuteenuse ostmise ja 
pakkumise hõlbustamine, sealhulgas teabe 
kogumine ja vahetamine, et võimaldada 
ressursside jagamist ja piiriülese 
tervishoiuteenuse kasutamist.

5.1. Piiriülese tervishoiuteenuse ostmise ja 
pakkumise ning patsientide liikuvuse 
hõlbustamine, sealhulgas teabe kogumine ja 
vahetamine, et võimaldada ressursside 
jagamist ja piiriülese tervishoiuteenuse 
kasutamist.

Or. en

Justification

Patient mobility is a cross-border issue of relevance for the European citizen where the 
European Union can have an added value.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Irena Belohorská

Muudatusettepanek 209
2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.1

5.1. Piiriülese tervishoiuteenuse ostmise ja 
pakkumise hõlbustamine, sealhulgas teabe 
kogumine ja vahetamine, et võimaldada 
ressursside jagamist ja piiriülese 
tervishoiuteenuse kasutamist.

5.1. Piiriülese tervishoiuteenuse ostmise ja 
pakkumise hõlbustamine, sealhulgas teabe 
kogumine ja vahetamine, et võimaldada 
ressursside jagamist ja piiriülese 
tervishoiuteenuse kasutamist, sh teave 
tervishoiuteenuste pakkujate ja välismaal 
pakutavate teenuste kohta ning 
tervishoiukulude hüvitamist käsitlevad 
selged eeskirjad.

Or. en

Justification

Patients don't have enough information about health care providers abroad and the rules 
about the reimbursement of health care costs are unclear and confusing.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Muudatusettepanek 210
2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.1

5.1. Piiriülese tervishoiuteenuse ostmise ja 
pakkumise hõlbustamine, sealhulgas teabe 
kogumine ja vahetamine, et võimaldada 
ressursside jagamist ja piiriülese 
tervishoiuteenuse kasutamist.

5.1. Piiriülese tervishoiuteenuse ostmise ja 
pakkumise hõlbustamine, sealhulgas teabe 
kogumine ja vahetamine, et võimaldada 
ressursside jagamist ja piiriülese 
tervishoiuteenuse kasutamist, eriti 
harvaesinevate ja väga harva esinevate 
haiguste korral.

Or. it

Justification

Over 7% of the European population suffers from a rare or very rare disease. In most cases, 
such sufferers are required to cope not only with significant cost but also with numerous 
difficulties stemming from a lack of knowledge regarding treatments and a shortage of 
suitable medical services. In view of the fact that the gathering of data and an exchange of 
sound medical practices can be highly effective if they are carried out at European level 
rather than within a single country, action to combat such diseases should continue to be one 
of the European health programme's priorities during the 2007-2013 period as well.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 211
2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.1 a (uus)

5.1 a Liikmesriikidevaheline koostöö nende 
tervishoiuteenuste vastastikuse täiendavuse 
parandamiseks piiriülestes piirkondades;

Or. nl

Justification

The text is based on the draft Constitution: see Article III-278(2).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Muudatusettepanek 212
2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.2
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5.2. Teabe jagamine tervisespetsialistide 
liikuvuse kohta ja liikuvuse tagajärgedega 
toimetulek.

5.2. Teabe jagamine tervisespetsialistide 
liikuvuse kohta ja liikuvuse tagajärgedega 
toimetulek ning patsiendi liikuvust käsitleva 
poliitika edendamine.

Or. en

Justification

Mobility of health professionals and patients is a fact and therefore the collection and 
analysis of relevant data is essential in order to go further in tackling the relevant problems 
and challenges in this respect. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Irena Belohorská

Muudatusettepanek 213
2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.2

5.2. Teabe jagamine tervisespetsialistide 
liikuvuse kohta ja liikuvuse tagajärgedega 
toimetulek.

5.2. Teabe jagamine tervisespetsialistide 
liikuvuse kohta ja liikuvuse tagajärgedega 
toimetulek, võttes arvesse, et 
tervisespetsialistide liikuvus kujutab endast 
ohtu tervisespetsialistide kompetentsi 
võimalikuks languseks mõnedes 
liikmesriikides.

Or. en

Justification

Increasing mobility of health professionals is causing difficulties with the decreasing number 
of doctors, nurses and other medical staff in some Member States, in particular new Member 
States.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan, Dorette Corbey

Muudatusettepanek 214
2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.3.

5.3. Referentslaboreid ja muid mitme 
liikmesriigi tervisesüsteemide 
koostööstruktuure hõlmava ühenduse 
koostöösüsteemi loomine.

5.3. Referentslaboreid ja muid mitme 
liikmesriigi tervisesüsteemide 
koostööstruktuure hõlmava ühenduse 
koostöösüsteemi loomine, mis lubaks 
arstidel ja teistel tervishoiualal tegutsejatel 
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kasutada parimaid tavasid ja parimaid 
teadmisi ELis kasutatava ennetuse ja ravi 
kohta.

Or. en

Justification

Establishment of European centres of reference for each important diseases area (for 
instance, cardio-vascular, diabetes, lung diseases, mental health,.) can spread knowledge and 
best practices both for prevention and treatment throughout the Union. These centres may 
also contribute to inform citizens/patients on diseases, thus creating more awareness on the 
possibilities of prevention. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 215
2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.3 a (uus)

5.3 a Soolise ebavõrdsuse mõõtmiseks ELi 
tervishoiu- ja meditsiiniteenustes 
standardandmete ja ühisnäitajate 
kasutamine ELi institutsioonide poolt.

nl

Justification

Gathering knowledge and building up health systems which are specifically geared to the 
needs of those groups which suffer greatest disadvantage and discrimination help to generate 
standardised data, although it is essential to apply the subsidiarity principle strictly and take 
account of the specific characteristics of the health systems of the Member States.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 216
2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.5

5.5. Patsientidele, tervisespetsialistidele ja 
poliitika kujundajatele tervisesüsteemide ja 
meditsiinilise abi kohta teabe pakkumine 
üldiste terviseteabe meetmete kaasabil, 
sealhulgas mehhanismid teabe jagamiseks ja 

5.5. Patsientidele, tervisespetsialistidele ja 
poliitika kujundajatele tervisesüsteemide ja 
meditsiinilise abi kohta teabe pakkumine 
üldiste terviseteabe meetmete kaasabil, 
sealhulgas mehhanismid teabe jagamiseks ja 
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edastamiseks Euroopa e-tervise tegevuskava 
raames.

edastamiseks Euroopa e-tervise tegevuskava 
raames, kehtestades ranged 
kvaliteedikriteeriumid tervisega seotud 
Interneti-lehekülgedele.

Or. en

Justification

The internet can play an important role in offering medical information. However, public 
funding should only go to e-health information that is subject to strict quality criteria.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 217
2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.6

5.6. Vahendid, mis võimaldavad hinnata 
ühenduse poliitikasuundade mõju 
tervisesüsteemidele.

5.6. Vahendid, mis võimaldavad hinnata 
ühenduse poliitikasuundade mõju 
tervisesüsteemidele, eriti laienemise 
tagajärjed ja Lissaboni strateegia;

Or. en

Justification

Enlargement as well as the Lisbon strategy are likely to have very significant impact on 
health systems and should therefore be mentioned specifically.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Irena Belohorská

Muudatusettepanek 218
2. lisa 4. eesmärgi punkti 5 alapunkt 5.7

5.7. Patsiendi turvalisust edendavate ja ravi 
kvaliteeti täiustavate meetmete arendamine 
ja rakendamine.

5.7. Patsiendi turvalisust edendavate ja ravi 
kvaliteeti täiustavate meetmete arendamine 
ja rakendamine, arvestades, et patsientide 
turvalisus ja kõrvalekalded on tihedalt 
seotud ning et kõrvalekallete anonüümne 
seire vähendaks nende esinemist.

Or. en
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Justification

Patients have a right to expect that every effort is made to ensure their safety as users of all 
health services. The health sector is a high-risk area because adverse events, arising from 
treatment rather than disease, can lead to serious damage, complications and patient 
suffering. Tools must be introduced aimed at reducing the number and consequences of 
adverse events by learning from past adverse event.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 219
2. lisa 5. eesmärgi esimene alapealkiri (uus) pärast sissejuhatavat osa

ANDMETE KOGUMINE, 
TERVISESEIRE JA TEABE 
LEVITAMINE

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 220
2. lisa punkti 6 alapunkt 6.1 a (uus)

6.1 a Eri ühiskonnarühmade tervisliku 
seisundi mõistmise parandamine, näiteks 
statistiliste andmete kogumise ja töötlemise 
abil, mis on esitatud sotsiaalse rühma, 
etnilise tausta ja soo kaupa.

Or. sv

Justification

Greater understanding of the health of various groups is required to form a sound basis for 
measures to promote more equal health.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 221
2. lisa punkti 6 alapunkt 6.1 a (uus)
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6.1 a Raskete haiguste jaoks (nt vähktõbi) 
üleeuroopaliste registrite loomise 
toetamine, et aidata kindlaks määrata 
parimad tavad.

Or. en

Justification

This corresponds to the title in amendment 82 of the rapporteur. The Programme should 
provide assistance for the Europe wide establishment of registries for major diseases as a key 
instrument to understand differences in treatment outcomes and to help defining best practice.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karin Jöns

Muudatusettepanek 222
2. lisa punkti 6 alapunkt 6.1 a (uus)

6.1 a Vigastuste kohta andmete kogumine 
ja analüüsimine, raskete haiguste jaoks (nt 
vähktõbi) üleeuroopaliste registrite 
loomine, metoodika kujundamine ja 
andmebaaside hooldus

Or. en

Justification

Europe-wide registries for major diseases are an important tool in order define and exchange 
best practice among Member States.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 223
2. lisa punkti 6 alapunkt 6.1 b (uus)

6.1 a Mõistmise parandamine selle kohta, 
kuidas eri ühiskonnarühmad lasevad oma 
hooldusvajadusi rahuldada, statistiliste 
andmete kogumise ja töötlemise abil, mis 
on esitatud sotsiaalse rühma, etnilise tausta 
ja soo kaupa.

Or. sv
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Justification

Greater understanding of the health of various groups is required to form a sound basis for 
measures to promote more equal health.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 224
2. lisa punkti 6 alapunkt 6.2

6.2. Muude oluliste tervisega seotud 
teadmiste pakkumine.

6.2. Muude oluliste tervisega seotud 
teadmiste pakkumine, sh täiendava ja 
alternatiivmeditsiini panus.

Or. en

Justification

A holistic and pluralistic approach to public health is necessary and the contribution of the 
complementary and alternative medicine (CAM) should be taken into account.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 225
2. lisa punkti 6 alapunkt 6.2

6.2. Muude oluliste tervisega seotud 
teadmiste pakkumine.

6.2. Muude oluliste tervisega seotud 
teadmiste pakkumine, võttes arvesse 
täiendava ja alternatiivmeditsiini panust.

Or. en

Justification

Better knowledge about Complementary and Alternative Medicine can provide an important 
contribution to the ability of citizens to take better decisions about their health.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 226
2. lisa punkti 6 alapunkt 6.5

6.5. Asjakohase teabe regulaarse kogumise 6.5. Asjakohase teabe regulaarse kogumise 
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korraldamine statistikaprogrammi, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja asutuste 
ning projektide kaasabil.

korraldamine statistikaprogrammi, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja asutuste 
ning projektide kaasabil ning selle teabe 
ühendamine võimalike riskitegurite 
seirega, mis põhineb elanikkonnal.

Or. en

Justification

The information has far more added value if it is combined with population-based monitoring 
of suspected risk factors.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 227
2. lisa punkti 6 alapunkt 6.7

6.7. Regulaarse ja usaldusväärse teabeallika 
loomine kodanikele, otsustajatele, 
patsientidele, hooldustöötajatele, 
tervisespetsialistidele ja muudele huvitatud 
isikutele.

6.7. Regulaarse ja usaldusväärse teabeallika 
loomine kodanikele, sh sellises formaadis, 
mis on kättesaadavad puuetega inimestele, 
ja otsustajatele, patsientidele, 
hooldustöötajatele, tervisespetsialistidele ja 
muudele huvitatud isikutele.

Or. en

Justification

It is crucial that the most vulnerable groups, which are often the ones also excluded from 
access to mainstream information, are provided with health information as elaborated within 
this programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 228
2. lisa punkti 6 alapunkt 6.7 a (uus)

6.7 a Puudeid käsitlevate andmete 
kogumine ja analüüsimine ning puuete 
vastu võitlemine ja nende ennetamine.

Or. el
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Justification

It is essential to include actions relating to the collection and analysis of data concerning 
disabled people.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 229
2. lisa punkti 6 alapunkt 6.8 a (uus)

6.8 a Subfertiilsust käsitlevate andmete 
kogumine ja analüüsimine.

Or. el

Justification

One in six couples at the present time have fertility problems. It is therefore worth studying 
the situation and identifying the factors which affect fertility, which could also be attributable 
to environmental factors.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 230
2. lisa punkti 6 alapunkt 6.8 a (uus)

6.8 a Ajakohastatud teabe esitamine 
üksikute farmaatsiatoodete hindade kohta 
erinevates liikmesriikides, mis põhineb 
toimeainel.

Or. en

Justification

Prices of similar pharmaceutical products with the same active ingredient vary to a very 
large extent from one Member State to another. EU citizens should be able to inform 
themselves about these price differences as a means to increase competition in the 
pharmaceutical sector.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 231
2. lisa 5. eesmärgi punkt 5.2 (uus)

5.2. TERVISEALASE TEABEVAHETUSE 
TÄIUSTAMINE EUROOPA LIIDU 
KODANIKEGA, LISADES VÄÄRTUST 
LIIKMESRIIKIDE ALGATUSTELE
5.2.1. Teadlikkuse tõstmise kampaaniad.
5.2.2. Uuringud.
5.2.3. Konverentsid, seminarid, ekspertide 
ja huvirühmade kohtumised.
5.2.4. Tervishoiu olulisi teemasid käsitlevad 
trükised.
5.2.5. On-line teabe esitamine.
5.2.6. Teabepunktide rajamine ja 
kasutamine.

Or. en

Justification

Change of numbering. Modified version of the point 1 of original Annex. Member States are 
best placed to communicate directly to citizens in their countries. The Commission can add 
value by encouraging exchange of good practice and comparing successful public health 
initiatives. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 232
2. lisa 5. eesmärgi teine alapealkiri (uus) pärast punkti 5.2 (uus)

KOOSTÖÖ JA INTEGRATSIOON

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 233
2. lisa punkti 5 alapunkt 5.3 (uus)
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5.3 Kodanikuühiskonna ja huvirühmade 
osaluse suurendamine tervisepoliitika 
kujundamises.

5.3.1. Terviseorganisatsioonide 
edendamine ja tugevdamine ühenduse 
tasandil.

5.3.2. Terviseorganisatsioonide koolitamise 
ja suutlikkuse suurendamise toetamine.

5.3.3. Valitsusväliste organisatsioonide ja 
muude huvirühmade koostöövõrkude 
loomine.

5.3.4. Ühenduse tasandi nõuanderühmade 
ja -mehhanismide tugevdamine.

5.3.5. Selle tunnistamine, et patsiendid on 
täiskasvanud, ja neile kui 
tervishoiuteenuste tarbijatele õiguste 
andmine.

Or. sv

Justification

Patients in the EU today are healthier and better informed than ever. Health care has 
changed and become more professional, embracing a broader spectrum of players. Patients 
now need not only protection but also the ability to make use of the medical advances and 
differentiation in the health sector, which should be reflected in the legislation, particularly in 
terms of information and the right to freedom of choice in health care.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Muudatusettepanek 234
2. lisa 5. eesmärgi alapunkt 5.4 (uus)

5.4 LÄHENEMISE VÄLJATÖÖTAMINE 
TERVISEKÜSIMUSTE KAASAMISEKS 
TEISTESSE ÜHENDUSE 
POLIITIKAVALDKONDADESSE

5.4.1. Terviseküsimustega seotud ühenduse 
poliitika ja tegevuse mõju 
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hindamismeetodite väljatöötamine ja 
kohaldamine.

5.4.2. Riikliku poliitika parimate kogemuste 
vahetamine liikmesriikidega.

5.4.3. Uuringud poliitikasuundade mõju 
kohta tervisekaitsele.

5.4.4. Ühisstrateegiate ja ühismeetmete 
väljatöötamine asjakohaste ühenduse 
programmide, meetmete ja vahenditega 
seoste ja sünergiate loomise abil.

Or. en

Justification

Replaces amendment 86.There must be close coordination between health actions and other 
community policies. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 235
2. lisa 5. eesmärgi alapunkt 5.6 (uus)

5.6 RISKIDE VARASE AVASTAMISE,
HINDAMISE JA NENDEST
TEAVITAMISE TÄIUSTAMINE

5.6.1. Teaduslike nõuannete kogumise ja 
riskihindamise toetamine, sealhulgas 
komisjoni otsusega 2004/210/EÜ1 loodud 
sõltumatute teaduskomiteede töö 
toetamine.

5.6.2. Teabe kogumine ja võrdlemine 
ning spetsialistide ja teadusasutuste võrgu 
loomine.

5.6.3. Riskihindamismeetodite 
arendamise ja ühtlustamise edendamine.

5.6.4. Meetmed elanikkonna ja selle 

  
1 ELT L 66, 04.03.04, lk 45.
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rühmade keemiliste, bioloogiliste ja 
füüsikaliste terviseohtudega 
kokkupuutumist käsitleva teabe, sh selliste 
ohtude mõjusid käsitlev teave, mis on 
saadud spetsialistidelt, kogumiseks ja 
hindamiseks.

5.6.5. Kujunevate riskide varase 
avastamise mehhanismide ja avastatud 
riskide suhtes võetavate meetmete loomine.

5.6.6. Riskidest teavitamise parandamise 
strateegiad. 

5.6.7. Riskihindamisega seotud väljaõpe.

Or. en

Justification

Like amendment 88 by the rapporteur, but with one important addition to include the 
observation of specialists, such as e.g. doctors, on the effects of these hazards.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 236
2. lisa 5. eesmärgi kolmas alapealkiri (uus) pärast punkti 5.5.

RISKID, TURVALISUS JA 
HORISONTAALSED KÜSIMUSED

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 237
2. lisa 5. eesmärgi punkt 5.7.4. (uus)

5.7.4. Euroopa organidoonori kaardi 
loomine.

Or. de



AM\593879ET.doc 79/79 PE 367.644v01-00
Freelance-tõlge

ET

Justification

Linked to Amendment 89. Creating an organ donor card valid throughout Europe will help to 
make valuable and safe organs and substances of human origin available for purposes of 
medical treatment throughout Europe and afford access to them everywhere in the 
Community. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 238
2. lisa 4. eesmärgi punkt 5.9 (uus)

5.9. Riiklikult rahastatud meditsiiniabi 
andmise ühise standardi loomine.

Or. pl

Justification

The absence of a common minimum standard for health care provision is a barrier to 
achieving other targets included under Objective 4.


