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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis ja Linda McAvan

Tarkistus 91
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Yhteisö voi myötävaikuttaa 
kansalaistensa terveyden, turvallisuuden ja 
taloudellisten etujen suojaamiseen 
toteuttamalla toimia kansanterveyden ja 
kuluttajansuojan aloilla.

(1) Euroopan yhteisö on sitoutunut 
edistämään ja parantamaan terveyttä, 
ehkäisemään sairauksia ja torjumaan 
mahdollisia terveysuhkia. Yhteisön on 
vastattava koordinoidusti ja 
johdonmukaisesti kansalaisten huoliin 
odotuksiin. Yhteisö voi myötävaikuttaa 
kansalaistensa terveyden ja turvallisuuden 
suojaamiseen toteuttamalla kansanterveyden
alalla toimia, jotka lisäävät arvoa 
jäsenvaltioiden toteuttamiin toimiin.

Or. en
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Perustelu

Korvaa tarkistuksen 3. Kansanterveys on ensisijaisen tärkeä asia ja sen suojelu koskee 
poikkeuksetta kaikkia. Yhteisön on perustamissopimuksen 152 artiklan nojalla edistettävä 
kansanterveyden edistämistä ja parantamista, ihmisten sairauksien ehkäisemistä sekä 
ihmisten terveyttä vaarantavien tekijöiden torjuntaa. Terveysalan haasteisiin vastaaminen 
edellyttää toimien koordinointia kansanterveyden korkeatasoisen suojelun turvaamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Georgs Andrejevs ja Alojz Peterle

Tarkistus 92
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Yhteisö voi myötävaikuttaa 
kansalaistensa terveyden, turvallisuuden ja 
taloudellisten etujen suojaamiseen 
toteuttamalla toimia kansanterveyden ja 
kuluttajansuojan aloilla.

(1) Euroopan yhteisö on sitoutunut 
edistämään ja parantamaan terveyttä, 
ehkäisemään ja vähentämään sairauksia ja 
torjumaan mahdollisia terveysuhkia. 
Yhteisön on vastattava koordinoidusti ja 
johdonmukaisesti kansalaistensa huoliin 
terveysriskeistä ja heidän odotuksiinsa 
terveyden korkeatasoisesta suojelusta. 
Yhteisö voi myötävaikuttaa kansalaistensa 
terveyden ja turvallisuuden suojaamiseen 
toteuttamalla toimia kansanterveyden alalla.

Or. en

Perustelu

Kansanterveys on ensisijaisen tärkeä asia ja sen suojelu koskee poikkeuksetta kaikkia. 
Yhteisön on perustamissopimuksen 152 artiklan nojalla edistettävä kansanterveyden 
edistämistä ja parantamista, ihmisten sairauksien ehkäisemistä sekä ihmisten terveyttä 
vaarantavien tekijöiden torjuntaa. Terveysalan haasteisiin vastaaminen edellyttää toimien 
koordinointia kansanterveyden korkeatasoisen suojelun turvaamiseksi. Järkevällä 
kansanterveyspolitiikalla, joka on mukautettu 21. vuosisadan haasteisiin, on pyrittävä 
vähentämään sairauksia ja siten estämään terveyden heikkeneminen entisestään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 93
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Yhteisö voi myötävaikuttaa 
kansalaistensa terveyden, turvallisuuden ja 
taloudellisten etujen suojaamiseen 

(1) Yhteisö voi myötävaikuttaa 
kansalaistensa terveyden, turvallisuuden ja 
taloudellisten etujen suojaamiseen 
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toteuttamalla toimia kansanterveyden ja 
kuluttajansuojan aloilla.

toteuttamalla kansanterveyden alalla toimia,
jotka lisäävät arvoa jäsenvaltioiden
politiikkoihin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Irena Belohorská

Tarkistus 94
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Hyvä terveys on perusta hyvälle 
taloudelliselle suorituskyvylle.

Or. en

Perustelu

Huono terveys, sairasloma ja varhaiseläke johtavat alhaisempaan työllisyyden tasoon ja 
tehottomampaan työvoimaan ja ovat siten este taloudelliselle kasvulle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Justas Vincas Paleckis

Tarkistus 95
Johdanto-osan 1 a kappale(uusi)

(1 a) Samalla kun yhteisö on sitoutunut 
edistämään ja parantamaan kansalaistensa 
terveyttä, sen olisi otettava huomioon myös 
eettiset arvot, jotta nykyisiä 
käytännesääntöjä ei rikota. 

Or. en

Perustelu

Päätöksen johdannon 3.1. kohdan ilmaisua "Euroopan kansalaisten terveyden edistäminen on 
kaikkien perustamissopimuksen nojalla toteutettavien terveysalan toimien perimmäinen 
tavoite" on selvennettävä, sillä oikeudellisesti ja eettisesti tavoitteeseen ei voida pyrkiä 
kaikilla saatavissa olevilla keinoilla, jotka lopulta johtaisivat kansalaisten terveyden 
parantamiseen..
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis ja Linda McAvan

Tarkistus 96
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Terveysalalle leimaa-antavaa on sen 
huomattava kasvupotentiaali, 
innovatiivisuus ja dynaamisuus samoin 
kuin sen kohtaamat haasteet, kun on kyse 
taloudellisesta ja sosiaalisesta 
kestävyydestä sekä terveysjärjestelmien 
tehokkuudesta, muun muassa 
eliniänodotteen nousun ja lääketieteellisen 
edistyksen vuoksi.

Or. en

Perustelu

Korvaa tarkistuksen 5. Terveysalalle leimaa-antavaa on sen erittäin nopea kehitys 
taloudellisesti, investointien ja työllisyyden kasvun suhteen sekä teknologian ja investointien 
tuonnin suhteen erityisesti kehittyneissä maissa. Samalla on havaittavissa terveysmenojen ja 
hoitopalvelumenojen kasvu, joka on lähes 10 prosenttia EU:n jäsenvaltioiden BKT:sta ottaen 
huomioon, että eliniänodote on noussut ja että terveysala muodostaa huomattavan osan EU:n 
jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Tarkistus 97
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

(1 b) On olemassa joukko vakavia 
rajatylittäviä terveysuhkia, ja esiin nousee 
uusia uhkia, jotka edellyttävät yhteisön 
lisätoimia. Seuranta, 
varhaisvaroitusjärjestelmä ja vakavien 
terveysuhkien torjunta edellyttävät yhteisön 
valmiuksia vastata uhkiin koordinoidusti ja 
tehokkaasti.

Or. en

Perustelu

Korvaa tarkistuksen 7. Toisiaan seuranneet elintarvikekriisit, SARSin aiheuttama 
maailmanlaajuinen paniikki, joka oli lähtöisin Kiinasta, lintuinfluenssa ja 
influenssapandemian mahdollisuus välittömässä lähitulevaisuudessa, joka voi vaatia 
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miljoonia ihmishenkiä, sekä kansanterveyteen vaikuttavat ympäristöongelmat korostavat 
kansanterveyden poikkeuksellista merkitystä ja näin ollen sen suojelun merkitystä 
kansalaisille, jotka odottavat EU:lta tehokkaita toimia. Lisäksi EU:n kansalaisten liikkuvuus 
ja henkilöiden vapaa liikkuvuus EU:ssa edellyttää valppautta, jotta ollaan tietoisia vakavista 
rajatylittävistä uhkista, varoitetaan niistä ja torjutaan niitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 98
Johdanto-osan 1 a  kappale (uusi)

(1 a) Yhteisön pitäisi käsitellä ensisijaisena 
asiana vakavia rajatylittäviä terveysuhkia, 
jotka edellyttävät toimia seurannan, 
varhaisvaroitusten ja jäsenvaltioiden 
toimenpiteiden koordinoinnin aloilla.

Or. en

Perustelu

Yhteisön kansanterveyspolitiikan painopisteen olisi oltava rajatylittävissä terveysuhkissa, 
joiden kohdalla EU:n koordinoituja toimia tarvitaan täydentämään jäsenvaltioiden 
toimenpiteitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Berlinguer

Tarkistus 99
Johdanto-osan 1 a kappale(uusi)

(1 d) On olemassa joukko vakavia 
terveysuhkia, ja esiin nousee uusia uhkia, 
jotka edellyttävät lisätoimia. Seuranta, 
varhaisvaroitusjärjestelmä ja vakavien 
rajatylittävien terveysuhkien torjunta 
edellyttävät yhteisön valmiuksia vastata 
uhkiin koordinoidusti ja tehokkaasti.

Or. it

Perustelu

Tartuntatautien leviäminen ei vastaa eri jäsenvaltioiden välisiä rajoja (aiemmasta poiketen). 
Tästä on esimerkkinä lintuinfluenssa. Taudit leviävät maailmanlaajuisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 100
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Maailman terveysjärjestön (WHO) 
maailman terveysraportin 2005 mukaan 
merkittävimmät syyt sairauksien 
aiheuttamalle kuormitukselle alueella 
sairastavuusvakioituina elinvuosina 
(Disability Adjusted Life-Years, DALY) 
ilmaistuina ovat ei-tarttuvat taudit (77 % 
taudeista yhteensä), vammoja aiheuttavat 
ulkoiset syyt ja myrkytykset (14 %) sekä 
tarttuvat taudit (9 %). Seitsemän tärkeintä 
syytä – iskeeminen sydäntauti, 
unipolaarinen masennus, aivo- ja 
verisuonitauti, alkoholin liikakäyttö, 
krooninen hengitystiesairaus, keuhkosyöpä 
ja tieliikenneonnettomuudet – vastaavat 
34 prosentista sairastavuusvakioiduista 
elinvuosista alueella. Seitsemän tärkeintä 
riskitekijää – tupakka, alkoholi, korkea 
verenpaine, korkea kolesteroli, ylipaino, 
vähäinen hedelmien vihannesten 
nauttiminen ja vähäinen liikunta –
vastaavat 60 prosentista 
sairastavuusvakioiduista elinvuosista. 
Lisäksi tarttuvista taudeista, kuten hiv-
tartunnasta ja aidsista, influenssasta, 
tuberkuloosista, malariasta sekä 
antibioottiresistenssistä on tulossa uhka 
terveydelle Euroopassa.

Or. en

(ks. tarkistus 8)

Perustelu

Kansanteräsalan ohjelmaa laadittaessa EU:ssa on ehdottomasti otettava huomioon WHO:n 
luotettavat tiedot.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alfonso Andria

Tarkistus 101
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Maailman terveysjärjestön (WHO) 
maailman terveysraportin 2005 mukaan 
merkittävimmät syyt sairauksien 
aiheuttamalle kuormitukselle alueella 
sairastavuusvakioituina elinvuosina 
(Disability Adjusted Life-Years, DALY) 
ilmaistuina ovat ei-tarttuvat taudit (77 % 
taudeista yhteensä), ulkoiset vammoja 
aiheuttavat syyt ja myrkytykset (14 %) sekä 
tarttuvat taudit (9 %). Seitsemän tärkeintä 
syytä – iskeeminen sydäntauti, 
unipolaarinen masennus, aivo- ja 
verisuonitauti, alkoholin liikakäyttö, 
krooninen hengitystiesairaus, keuhkosyöpä 
ja tieliikenneonnettomuudet – vastaavat 
34 prosentista sairastavuusvakioiduista 
elinvuosista alueella. Seitsemän tärkeintä 
riskitekijää – tupakka, alkoholi, korkea 
verenpaine, korkea kolesteroli, ylipaino, 
vähäinen hedelmien ja vihannesten 
nauttiminen ja vähäinen liikunta –
vastaavat 60 prosentista 
sairastavuusvakioiduista elinvuosista. 
Lisäksi tarttuvista taudeista, kuten hiv-
tartunnasta ja aidsista, influenssasta, 
tuberkuloosista, malariasta sekä 
antibioottiresistenssistä on tulossa uhka 
kaikkien eurooppalaisten terveydelle. Yksi 
ohjelman tärkeistä tehtävistä olisi tunnistaa 
paremmin yhteisön merkittävimmät 
terveysongelmat.

Or. it

(ks. tarkistus 8.)

Perustelu

On ehdottaman tärkeää, että yhteisön terveysohjelmia luotaessa otetaan huomioon Maailman 
terveysjärjestön vuoden 2005 kertomuksessa annetut tiedot sekä elinikää koskevat 
tavanomaiset tiedot ja pääasialliset riskitekijät. Taulukon 4 ja 5 mukaisesti seuraavat 
prosentuaaliset osuudet koskevat oletettua elinikää: iskeemiset sydänsairaudet 
10,5 prosenttia, verenkiertoelinten sairaudet 7,2 prosenttia, unipolaarinen masennus 
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6,2 prosenttia, alkoholin liikakäyttö 3,1 prosenttia, liikenneonnettomuudet 2,4 prosenttia, 
krooninen hengitystiesairaus 2,3 prosenttia ja keuhkosyöpä 2,2 prosenttia. Seitsemän muuta 
riskitekijää ovat: korkea verenpaine 12,8 prosenttia, tupakointi 12,3 prosenttia, alkoholi 
10,1 prosenttia, korkea kolesteroliarvo 8,7 prosenttia, ylipaino 7,8 prosenttia, vähäinen 
hedelmien ja vihannesten vähäinen nauttiminen 4,4 prosenttia ja vähäinen liikunta
3,5 prosenttia .

Tarkistuksen esittäjä(t): Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Tarkistus 102
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Maailman terveysjärjestön (WHO) 
maailman terveysraportin 2005 mukaan 
merkittävimmät syyt sairauksien 
aiheuttamalle kuormitukselle alueella 
sairastavuusvakioituina elinvuosina 
(Disability Adjusted Life-Years, DALY) 
ilmaistuina ovat ei-tarttuvat taudit (77 % 
taudeista yhteensä), ulkoiset vammoja 
aiheuttavat syyt ja myrkytykset (14 %) sekä 
tarttuvat taudit (9 %). 
Seitsemän tärkeintä syytä – iskeeminen 
sydäntauti, unipolaarinen masennus, aivo-
ja verisuonitauti, alkoholin liikakäyttö, 
krooninen hengitystiesairaus, keuhkosyöpä 
ja tieliikenneonnettomuudet – vastaavat 
34 prosentista sairastavuusvakioiduista 
elinvuosista alueella. Seitsemän tärkeintä 
riskitekijää – tupakka, alkoholi, korkea 
verenpaine, korkea kolesteroli, ylipaino,
vähäinen hedelmien vihannesten 
nauttiminen ja vähäinen liikunta –
vastaavat 60 prosentista 
sairastavuusvakioiduista elinvuosista. 
Lisäksi tarttuvista taudeista, kuten hiv-
tartunnasta ja aidsista, influenssasta, 
tuberkuloosista, malariasta sekä 
antibioottiresistenssistä on tulossa uhka 
kaikkien eurooppalaisten terveydelle. Yksi 
ohjelman tärkeistä tehtävistä olisi tunnistaa 
paremmin yhteisön merkittävimmät 
terveysongelmat.
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Or. it

(ks. Tarkistus 8.)

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän esittämää tarkistusta 8.Taulukoiden 4 ja 5 mukaisesti seuraavat 
prosentuaaliset osuudet koskevat oletettua elinikää: iskeemiset sydänsairaudet 10,5 
prosenttia, verenkiertoelinten sairaudet 7,2 prosenttia, unipolaarinen masennus 6,2 
prosenttia, alkoholin liikakäyttö 3,1 prosenttia, liikenneonnettomuudet 2,4 prosenttia, 
krooninen hengitystiesairaus 2,3 prosenttia ja keuhkosyöpä 2,2 prosenttia. Seitsemän muuta 
riskitekijää ovat: korkea verenpaine 12,8 prosenttia, tupakointi 12,3 prosenttia, alkoholi 
10,1 prosenttia, korkea kolesteroliarvo 8,7 prosenttia, ylipaino 7,8 prosenttia, vähäinen 
hedelmien ja vihannesten nauttiminen 4,4 prosenttia ja vähäinen liikunta 3,5 prosenttia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Riitta Myller ja John Bowis

Tarkistus 103
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Kahdeksan tärkeintä ei-tarttuvista 
taudeista johtuvaa kuolinsyytä Maailman 
terveysjärjestön Euroopan alueella ovat 
sydän- ja verisuonitauti, neuropsykiatriset 
häiriöt, syöpä, ruoansulatussairaudet, 
hengitystiesairaudet, tuntoelinten häiriöt, 
lihas- ja tukielinsairaudet sekä diabetes. 
Äskettäisen tutkimuksen, joka perustuu 
Maailman terveysjärjestön käyttämään 
sairausmalliin, tulokset viittaavat siihen, 
että diabeteksesta johtuva kuolleisuus on 
todennäköisesti huomattavasti suurempi 
kuin aikaisemmissa maailmanlaajuisissa, 
kuolintodistuksiin perustuvissa arvioissa, 
sillä diabetesta sairastavat kuolevat 
useimmiten sydän- ja verisuonitautiin tai 
munuaissairauteen.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy esittelijän tarkistukseen 8 (johdanto-osan 1e kohta (uusi)).
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Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis ja Antonios Trakatellis

Tarkistus 104
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Diabetes ja liikalihavuus ovat vakavia 
uhkia Euroopan unionin kansalaisille; sen 
vuoksi ohjelmassa olisi käsiteltävä tätä 
tärkeää asiaa muun muassa keräämällä ja 
analysoimalla asiaankuuluvia tietoja.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan ja Antonios Trakatellis

Tarkistus 105
Johdanto-osan 1 c (uusi)

(1 c) Antibioottiresistenssistä ja 
sairaalainfektioista on tulossa uhka 
terveydelle Euroopassa. Uusia antibiootteja 
koskevan tutkimuksen vähäisyys ja 
olemassaolevien antibioottien 
asianmukainen käyttö ovat keskeisiä 
huolenaiheita. Siksi on tärkeää kerätä ja 
analysoida asiaankuuluvia tietoja.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alojz Peterle

Tarkistus 106
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Ainakin kolmasosa syövistä on 
estettävissä. Tarvitaan jatkuvia 
ponnistuksia syövän ehkäisyä ja hallintaa 
koskevan tiedon muuttamiseksi nopeammin 
ja tehokkaammin kansanterveysalan 
toimiksi.

Or. en
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Perustelu

Maailman terveysjärjestön mukaan syöpätapaukset ovat lisääntymässä voimakkaasti, koska 
Euroopan väestö ikääntyy. Syöpäepidemian katsotaan johtuvan tupakoinnista, 
epäterveellisestä ravinnosta, ruumiillisen liikunnan puutteesta sekä eräistä tulehduksista ja 
syöpää aiheuttavista aineista. Joka kolmannessa eurooppalaisessa todetaan syöpä ja se 
tappaa joka neljännen. Esimerkiksi Eurooppa syöpää vastaan -kampanjalla voitaisiin antaa 
uusi sysäys syövän torjuntaan uusissa jäsenvaltioissa, joissa syövästä toipuminen on eniten 
jäljessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 107
Johdanto-osan 2 a kappale  (uusi)

(2 a) Ohjelmassa kiinnitetään erityistä 
huomiota terveydentilan parantamiseen ja 
terveellisten elämäntapojen edistämiseen 
lasten ja nuorten keskuudessa.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon se tosiseikka, että aikuisten sairauksia voidaan estää tehokkaimmin 
omaksumalla terveelliset elämäntavat nuorella iällä, on välttämätöntä keskittää ohjelman 
voimavarat nuorten sukupolvien terveyden edistämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Jöns

Tarkistus 108
Johdanto-osan 3 kappale 

(3) Yhden yhtenäisen ohjelman avulla 
voitaisiin maksimoida tavoitteiden 
yhteisvaikutukset ja tehostaa 
mahdollisimman paljon toimien hallintoa 
näillä aloilla samalla kuitenkin säilyttäen 
terveyttä ja kuluttajansuojaa koskevien 
toimien keskeiset osa-alueet ja 
erityispiirteet. Yhdistämällä terveyttä ja 
kuluttajansuojaa koskevat toimet yhteen 
ohjelmaan voitaisiin edistää yhteisiä
tavoitteita suojata kansalaisia riskeiltä ja 
uhkilta, lisätä kansalaisten valmiuksia

(3) Ohjelmalla voitaisiin edistää tavoitteita 
suojata kansalaisia terveysriskeiltä ja 
-uhkilta, parantaa heidän 
mahdollisuuksiaan saada asiaa koskevaa 
tietoa ja tarjota heille siten mahdollisuuksia 
tehdä päätöksiä parhaiden etujensa 
mukaisesti.
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saada tietoa ja mahdollisuuksia tehdä 
päätöksiä etujensa mukaisesti sekä edistää 
terveys- ja kuluttajansuoja-alan 
tavoitteiden huomioon ottamista yhteisön 
kaikilla politiikan aloilla ja kaikissa 
toimissa. Hallintorakenteiden ja -
järjestelmien yhdistämisen on tarkoitus 
edistää ohjelman tehokkaampaa 
täytäntöönpanoa sekä terveyttä ja 
kuluttajansuojaa koskevien yhteisön 
resurssien hyödyntämistä parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Or. de

Perustelu

Tässä kohdin on tärkeää korostaa myös kirjaimellisesti, että ohjelman tavoitteisiin 
pyrkiminen on sitovaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 109
Johdanto-osan 3 kappale 

(3) Yhden yhtenäisen ohjelman avulla 
voitaisiin maksimoida tavoitteiden 
yhteisvaikutukset ja tehostaa 
mahdollisimman paljon toimien hallintoa 
näillä aloilla samalla kuitenkin säilyttäen 
terveyttä ja kuluttajansuojaa koskevien 
toimien keskeiset osa-alueet ja 
erityispiirteet. Yhdistämällä terveyttä ja 
kuluttajansuojaa koskevat toimet yhteen 
ohjelmaan voitaisiin edistää yhteisiä 
tavoitteita suojata kansalaisia riskeiltä ja 
uhkilta, lisätä kansalaisten valmiuksia 
saada tietoa ja mahdollisuuksia tehdä 
päätöksiä etujensa mukaisesti sekä edistää 
terveys- ja kuluttajansuoja-alan 
tavoitteiden huomioon ottamista yhteisön 
kaikilla politiikan aloilla ja kaikissa 
toimissa. Hallintorakenteiden ja -
järjestelmien yhdistämisen on tarkoitus 
edistää ohjelman tehokkaampaa 
täytäntöönpanoa sekä terveyttä ja 

(3) Ohjelman avulla voitaisiin maksimoida 
tavoitteiden yhteisvaikutukset ja tehostaa 
mahdollisimman paljon toimien hallintoa 
lisäten tiedonsaantia mahdollisista 
fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen 
liittyvistä riskeistä samalla kuitenkin 
säilyttäen terveyttä ja kuluttajansuojaa 
koskevien toimien keskeiset osa-alueet ja 
erityispiirteet.
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kuluttajansuojaa koskevien yhteisön 
resurssien hyödyntämistä parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Or. sv

Perustelu

Nykyisen lääketieteellisen kehityksen perusteella kansanterveystyössä on kyse uusien 
mahdollisuuksien hyödyntämisestä sekä riskien minimoimisesta. Näin ollen optimistinen 
suhtautuminen on tärkeää. Tarjolla olevien mahdollisuuksien hyödyntäminen riippuu 
kuitenkin merkittävästi kunkin kansalaisen omasta tahdosta huolehtia terveydestään, ja näin 
ollen on syytä painottaa jo asiakirjan alussa, miten tärkeä kunkin yksilön panos on hyvien 
hoitotulosten saavuttamisen kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 110
Johdanto-osan 3 kappale 

(3) Yhden yhtenäisen ohjelman avulla 
voitaisiin maksimoida tavoitteiden 
yhteisvaikutukset ja tehostaa 
mahdollisimman paljon toimien hallintoa 
näillä aloilla samalla kuitenkin säilyttäen 
terveyttä ja kuluttajansuojaa koskevien 
toimien keskeiset osa-alueet ja 
erityispiirteet. Yhdistämällä terveyttä ja 
kuluttajansuojaa koskevat toimet yhteen 
ohjelmaan voitaisiin edistää yhteisiä
tavoitteita suojata kansalaisia riskeiltä ja 
uhkilta, lisätä kansalaisten valmiuksia saada 
tietoa ja mahdollisuuksia tehdä päätöksiä 
etujensa mukaisesti sekä edistää terveys- ja 
kuluttajansuoja-alan tavoitteiden huomioon 
ottamista yhteisön kaikilla politiikan aloilla 
ja kaikissa toimissa. Hallintorakenteiden ja 
-järjestelmien yhdistämisen on tarkoitus 
edistää ohjelman tehokkaampaa 
täytäntöönpanoa sekä terveyttä ja 
kuluttajansuojaa koskevien yhteisön 
resurssien hyödyntämistä parhaalla 
mahdollisella tavalla.

(3) Kansanterveysohjelmalla voitaisiin 
edistää tavoitteita suojata kansalaisia 
riskeiltä ja uhkilta – mukaan lukien ne, 
joihin yksityishenkilön hallinta ei riitä,  
kuten riippuvuus reseptilääkkeistä – lisätä 
kansalaisten valmiuksia saada tietoa ja 
mahdollisuuksia tehdä päätöksiä etujensa 
mukaisesti sekä edistää terveys- ja 
kuluttajansuoja-alan tavoitteiden huomioon 
ottamista yhteisön kaikilla politiikan aloilla 
ja kaikissa toimissa.

Or. en
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Perustelu

Tarvitaan yhteisön toimia auttamaan jäsenvaltioita voittamaan tiettyjä riskejä ja uhkia. 
Tähän asti jäsenvaltiot eivät ole kyenneet tehokkaalla tavalla ongelmaa terveyshaitasta, joka 
aiheutuu riippuvuudesta reseptilääkkeisiin. Tämän riippuvuuden seuraukset yksilölle voivat 
olla samankaltaisia kuin heroiini- tai alkoholiriippuvuudesta aiheutuvat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Tarkistus 111
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Tervasalan ohjelma voi auttaa 
poistamaan miesten ja naisten väliltä 
eriarvoisuutta, johon eivät vaikuta 
pelkästään biologiset erot, vaan etenkin 
eettiset ja moraaliset periaatteet, 
sosiaalinen konteksti, mahdollisuudet 
saada koulutusta, tieto ja informaatio, 
sosioekonomiset erot ja byrokratian 
aiheuttamat ongelmat pääsyssä 
terveydenhoitoon.

Or. nl

Perustelu

Kuluneina 20 vuotena on lisääntynyt tietoisuus siitä, että lääketieteellisissä palveluissa ja 
terveyspalveluissa miehiä ja naisia kohdellaan eri tavalla. Hoidossa syrjintää tapahtuu 
varmasti. Nykyisin, on yleisesti hyväksytty ja ymmärretty asia, että sukupuoli on terveyttä yhtä 
suuresti määräävä tekijä, kuin yhteiskunnallinen, taloudellinen ja eettinen tausta. 
Varmistamalla, että terveysalan ohjelmassa kiinnitetään huomio sukupuolisyrjintään, voidaan 
tulevaisuudessa ottaa paremmin huomioon naisten erityistarpeet lääketieteellisissä 
palveluissa ja terveyspalveluissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 112
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Terveiden elinvuosien (Healthy Life 
Years, HLY) lisääminen torjumalla 
sairauksia on tärkeää EU:n kansalaisten 
hyvinvoinnin kannalta ja auttaa 
vastaamaan Lissabonin prosessin 
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haasteisiin, kun on kyse kestävästä 
julkistaloudesta, johon kohdistuu paineita 
nousevien terveydenhuolto- ja 
sosiaaliturvakustannusten myötä.

Or. en

Perustelu

Mietintöehdotuksen johdanto-osan 3 b kappaleen (uusi) kieltä on tarkistettava, sillä siinä 
vammaisuuteen viitataan erittäin negatiivisella tavalla käyttäen lääketieteellistä 
lähestymistapaa. Vammaiset ovat toistuvasti selittäneet, että vammaisuus ei merkitse 
sairautta tai kyvyttömyyttä. Siksi  mietintöluonnoksen sanamuoto, joka antaa tällaisen 
mielikuvan vammaisuudesta, on epäasianmukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis ja Linda McAvan

Tarkistus 113
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Ohjelman avulla olisi yksilöitävä 
terveysalaa koskevan eriarvoisuuden syitä 
ja kannustettava eriarvoisuuden 
poistamiseen muun muassa vaihtamalla 
tietoa parhaista käytänteistä.

Or. en

Perustelu

Korvaa tarkistuksen 15. Ohjelmassa olisi keskityttävä muun muassa toimiin, joiden avulla 
voidaan vähentää eriarvoisuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis ja Linda McAvan

Tarkistus 114
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

(3 b) Vertailukelpoisten tietojen 
kerääminen, käsittely ja analysointi 
yhteisön tasolla on välttämätöntä, jotta 
kansanterveyden tehokas seuranta olisi 
mahdollista yhteisön tasolla. Tämän avulla 
komissio ja jäsenvaltiot voisivat parantaa 
kansalaisille tiedottamista ja laatia 
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tarkoituksenmukaisia strategioita, 
politiikkoja ja toimia korkeatasoisen 
terveyden suojelun saavuttamiseksi. Olisi 
pyrittävä kansanterveyden parantamiseen 
käytettävien tietojen ja tietoaineistojen 
vaihtamisjärjestelmien ja -verkostojen 
yhteensopivuuteen ja yhteentoimivuuteen 
toimenpiteiden ja tukitoimien osalta. 
Sukupuoli, ikä ja etninen tausta ovat 
tärkeitä terveyteen liittyviä seikkoja. 
Asianmukaisia tietoja olisi sen vuoksi 
analysoitava ottaen ne huomioon.

Or. en

Perustelu

Korvaa tarkistuksen 16. Jos tietoja ei kerätä, käsitellä ja analysoida järjestelmällisesti 
yhteisön tasolla, terveysalaa ei voida seurata tehokkaasti. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää 
hyödyntää objektiivisia, luotettavia, yhteensopivia, vertailukelpoisia ja vaihdettavia tietoja 
yhteisön tasolla. On myös tärkeää, että terveysalalla on käytössä vertailukelpoisia ja 
yhteentoimivia järjestelmiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 115
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Parhaiden käytänteiden vaihdolla 
voidaan kehittää terveydenhuollon 
voimavarojen käyttöä ja parantaa palveluja 
kansalaisille. Sen vuoksi on erittäin 
tärkeää, että laaditaan suuntaviivoja ja 
indikaattoreita, joilla helpotetaan 
parhaiden käytänteiden vaihtoa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis ja Linda McAvan

Tarkistus 116
Johdanto-osan 3 c kappale  (uusi)
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(3 c) On tärkeää edistää sairauksia ja 
vammoja koskevia parhaita käytänteitä 
yleisen terveydentilan heikkenemisen 
estämiseksi ja osaamiskeskusten 
kehittämiseksi erityisolosuhteita varten.

Or. en

Perustelu

Korvaa tarkistuksen 19. Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 117
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) On tärkeää edistää parhaita 
käytänteitä sekä sosiaalisista, 
uskonnollisista tai yksilöllisistä syistä 
johtuen sairauksien ja vammojen 
huippuluokan hoitoa yleisen terveydentilan 
heikkenemisen estämiseksi.

Or. sv

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon, että nykyinen terveydenhuolto on siinä määrin tasokasta, että 
yhteiskunnallisista, uskonnollisista tai muista syistä kansalaiset valitsevat jonkin muun 
hoitomenetelmän, joka ei ole objektiivisesti ehkä yhtä tasokas kuin jokin muu hoitomuoto.
Saattaa olla kyse tapauksesta, jossa syöpää sairastava haluaa viettää viimeiset hetkensä 
lähiomaisten kanssa eikä pidentää elinikäänsä. Kyse voi olla myös henkilöstä, joka 
uskonnollisista syistä ei hyväksy verenluovutusta tai joka aivan yksinkertaisesti uskoo 
vanhempiin hoitomenetelmiin uusimpien sijasta. Nämä toivomukset ovat erityisen tärkeitä, 
sillä potilaan oma tahto ja hoitomyöntyvyys ovat aina tärkeitä onnistuneen hoidon kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis ja Linda McAvan

Tarkistus 118
Johdanto-osan 3 d kappale (uusi)

(3 d) Ohjelman olisi osaltaan autettava 
potilaiden liikkuvuutta ja terveysalan 
ammattilaisten liikkuvuutta koskevien 
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tietojen keräämistä ja niitä koskevien 
asianmukaisten politiikkojen edistämistä.  
Sen olisi helpotettava eurooppalaisen 
sähköisen terveydenhuollon alueen ja 
erityisesti eurooppalaisen 
sairausvakuutuskortin kehittämistä  
yhteisillä eurooppalaisilla aloitteilla EU:n 
muiden politiikkojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Korvaa tarkistuksen 21. Potilaiden ja terveysalan ammattilaisten liikkuvuus on EU:n 
terveysalan tärkeimpiä haasteita. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä, 
jossa tunnustetaan potilaiden oikeus saada korvauksia toisessa jäsenvaltiossa aiheutuneista 
terveydenhoitokuluista mutta erotetaan toisistaan sairaalassa ja sen ulkopuolella saatu hoito 
ja sidotaan tämän oikeuden hyödyntäminen tiettyihin ehtoihin taloudellisen tasapainon ja 
sosiaaliturvan takaamiseksi ja terveyden suojelun korkean tason varmistamiseksi, yhteisöä 
edellytetään toiminnassaan käsittelemään potilaiden liikkuvuutta ja edistämään sähköisen 
terveydenhuollon aloitteita, ennen kaikkea kehittämään terveyskorttia edelleen.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 119
Johdanto-osan 3 a kappale  (uusi)

(3 a) Ohjelmassa olisi myös edistettävä 
potilaiden liikkuvuutta ja terveysalan 
ammattilaisten liikkuvuutta koskevien 
tietojen keräämistä. Sen olisi helpotettava 
eurooppalaisen sähköisen 
terveydenhuollon alueen ja erityisesti 
sähköisen terveyskortin kehittämistä, 
samalla kun luodaan tiukat laatukriteerit 
terveysalan verkkosivustoille.

Or. en

Perustelu

Internetillä voi olla merkittävä tehtävä terveyteen liittyvän täydentävän tiedon ja palvelujen 
tarjoamisessa. Ohjelmaan olisi kuitenkin sisällyttävä tarpeellisia toimenpiteitä laatukriteerien 
luomiseksi terveysalan verkkosivustoille, jotta voidaan varmistaa, että eurooppalaisen 
sähköisen terveydenhuollon alue tarjoaa luotettavaa ja turvallista terveysalan tietoa ja 
palveluja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Tarkistus 120
Johdanto-osan 3 e kappale (uusi)

3 e. Etähoitosovellusten kehittäminen voi 
edistää potilaiden liikkuvuutta ja kotona 
annettavaa sairaanhoitoa, mikä vähentää 
ensisijaiseen hoitoon kohdistuvaa painetta 
ja keventää sairauksien ja vammojen 
aiheuttamaa taakkaa.

Or. el

Perustelu

Etähoitosovellukset edistävät potilaiden liikkuvuutta, koska ne helpottavat heidän 
mahdollisuuksiaan hyödyntää terveyspalveluja nopeasti ja asianmukaisesti auttaen samalla 
vähentämään sairauksien ja vammojen seurauksia ja järkeistämään terveysalan menoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 121
Johdanto-osan 3 a kappale  (uusi)

(3 a) Ohjelmassa olisi erityisesti käsiteltävä 
sukupuoleen liittyviä sairauksia (kuten 
rinta- ja eturauhassyöpää sekä 
osteoporoosia).

Or. en

Perustelu

Monet yleisesti esiintyvät sairaudet ovat ominaisia tietylle sukupuolelle. Siksi niitä olisi 
käsiteltävä erityisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Irena Belohorská

Tarkistus 122
Johdanto-osan 4 kappale 

(4) Terveys- ja kuluttajansuojapolitiikoilla (4) Terveys- ja kuluttajansuojapolitiikoilla 
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on yhteisiä tavoitteita, jotka koskevat 
riskeiltä suojaamista, kansalaisten 
päätöksenteon kehittämistä sekä terveys- ja 
kuluttajansuojanäkökohtien ottamista 
huomioon kaikilla yhteisön politiikan aloilla, 
sekä yhteisiä välineitä, kuten viestintä, 
kansalaisyhteiskunnan valmiuksien 
kehittäminen terveys- ja 
kuluttajansuojakysymyksissä sekä näitä 
kysymyksiä koskevan kansainvälisen 
yhteistyön edistäminen. Esimerkkejä 
monialaisista kysymyksistä, jotka 
vaikuttavat sekä terveyteen että 
kuluttajansuojaan, ovat ravitsemus ja 
liikalihavuus, tupakointi ja muut terveyteen 
liittyvät kulutustottumukset. Näihin yhteisiin 
tavoitteisiin ja välineisiin sovellettavan 
yhteisen toimintatavan avulla terveys- ja 
kuluttajansuoja-alojen yhteiset toimet 
voidaan toteuttaa tehokkaammin ja 
vaikuttavammin. Terveys- että 
kuluttajansuoja-alalla on molemmilla myös 
omaa alaa koskevia erillisiä tavoitteita, 
joihin olisi pyrittävä kunkin alan 
erityistoimin ja välinein.

on yhteisiä tavoitteita, jotka koskevat 
riskeiltä suojaamista, kansalaisten 
päätöksenteon kehittämistä sekä terveys- ja 
kuluttajansuojanäkökohtien ottamista 
huomioon kaikilla yhteisön politiikan aloilla, 
sekä yhteisiä välineitä, kuten viestintä, 
kansalaisyhteiskunnan valmiuksien 
kehittäminen terveys- ja 
kuluttajansuojakysymyksissä sekä näitä 
kysymyksiä koskevan kansainvälisen 
yhteistyön edistäminen. Esimerkkejä 
monialaisista kysymyksistä, jotka 
vaikuttavat sekä terveyteen että 
kuluttajansuojaan, ovat liikunnan puute, 
ravitsemus ja liikalihavuus, tupakointi, 
alkoholinkäyttö sekä muut terveyteen 
liittyvät kulutustottumukset. Näihin yhteisiin 
tavoitteisiin ja välineisiin sovellettavan 
yhteisen toimintatavan avulla terveys- ja 
kuluttajansuoja-alojen yhteiset toimet 
voidaan toteuttaa tehokkaammin ja 
vaikuttavammin. Terveys- että 
kuluttajansuoja-alalla on molemmilla myös 
omaa alaa koskevia erillisiä tavoitteita, 
joihin olisi pyrittävä kunkin alan 
erityistoimin ja välinein.

Or. en

Perustelu

On selvää, että liikunnan puute ja alkoholin käyttö vaikuttavat terveyteen negatiivisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Irena Belohorská

Tarkistus 123
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Uusilla jäsenvaltioilla on huomattavia 
kansanterveyteen liittyviä ongelmia, mutta 
vähemmän taloudellisia mahdollisuuksia 
ratkaista niitä. Vähäiset investoinnit 
kansanterveyteen on merkittävä este 
kyseisten valtioiden kehitykselle sekä koko 
laajentuneen unionin kasvulle..
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Or. en

Perustelu

Uusilla jäsenvaltioilla on jopa suurempia kansanterveyteen liittyviä ongelmia, kuin muualla
unionissa. Uudet jäsenvaltiot tarvitsevat kehityksen vahvistamiseksi suurempia investointeja 
kansanterveyteen ja terveydenhoidon perusrakenteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Irena Belohorská

Tarkistus 124
Johdanto-osan 5 a kappale  (uusi)

(5 a)  On välttämätöntä lisätä EU:n 
investointeja kansanterveyteen ja 
terveyteen liittyviin hankkeisiin. Tässä 
suhteessa jäsenvaltioiden olisi pidettävä 
kansaterveyden parantamista kansallisten 
ohjelmiensa painopisteenä. On 
parannettava tietoisuutta EU:n rahoituksen 
mahdollisuuksista terveysalalla. On 
kannustettava jäsenvaltioiden välistä 
tiedonvaihtoa terveysalan rahoituksesta 
rakennerahastojen kautta.

Or. en

Perustelu

Jotta terveysalaa voitaisiin rahoittaa rakennerahastojen kautta, terveysala on otettava 
jäsenvaltioiden kansallisten ohjelmien painopisteeksi. Yleisön tietoisuutta on lisättävä, sillä 
tästä mahdollisuudesta ei ole riittävästi tietoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis ja Linda McAvan

Tarkistus 125
Johdanto-osan 6 kappale 

(6) Euroopan yleinen etu on, että 
kansalaisten terveyttä, turvallisuutta ja 
taloudellisia etuja samoin kuin kuluttajien 
etunäkökohtia tuote- ja palvelustandardien 
kehittämisessä puolustetaan yhteisön 
tasolla. Ohjelman avaintavoitteet voivat 
olla riippuvaisia myös erityisverkostoista, 

(6) Kansalaisjärjestöillä ja erikoistuneilla 
verkostoilla on myös tärkeä tehtävä 
kansanterveyden edistämisessä ja 
kansalaisten etujen ajamisessa yhteisön 
terveyspolitiikassa. Ne tarvitsevat yhteisön 
tukea kehittyäkseen ja toimiakseen. Tässä 
päätöksessä on määritettävä yhteisön
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jotka tarvitsevat yhteisön tukea 
kehittyäkseen ja toimiakseen. Kun otetaan 
huomioon kyseeseen tulevien 
organisaatioiden erityisluonne, erityisen 
hyödyllisissä tapauksissa tällaisten 
organisaatioiden toimintaan annettavaan 
yhteisön tuen uusimiseen ei pitäisi soveltaa 
yhteisön tuen asteittaisen vähentämisen 
periaatetta.

tukeen oikeutettujen kansalaisjärjestöjen ja 
erikoistuneiden verkostojen taloudellista 
avoimuutta koskevat kelpoisuusehdot. Kun 
otetaan huomioon kyseeseen tulevien 
organisaatioiden erityisluonne, erityisen 
hyödyllisissä tapauksissa tällaisten 
organisaatioiden toimintaan annettavaan 
yhteisön tuen uusimiseen ei pitäisi soveltaa 
yhteisön tuen asteittaisen vähentämisen 
periaatetta.

Or. en

Perustelu

Korvaa tarkistuksen 27. Kansalaisjärjestöillä ja erikoistuneilla verkostoilla on merkittävä 
tehtävä terveyden edistämisessä, minkä vuoksi niiden tulee osallistua ohjelmaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 126
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

(13 a) Perustamissopimuksen 2 artiklan, 
jossa määrätään, että miesten ja naisten 
tasa-arvo on Euroopan yhteisön periaate, 
ja perustamissopimuksen 3 artiklan 
2 kohdan, jossa määrätään, että yhteisön 
on pyrittävä poistamaan eriarvoisuus ja 
edistettävä miesten ja naisten tasa-arvoa 
yhteisön kaikessa toiminnassa, mukaan 
lukien terveyden suojelun korkean tason 
saavuttaminen, mukaisesti yhteisön 
terveysalan toimintaohjelman kaikkien 
tavoitteiden ja toimien on edistettävä 
miesten ja naisten tarpeiden ja terveyttä 
koskevien lähestymistapojen parempaa 
ymmärtämistä ja tunnustamista.

Or. en

Perustelu

EY:n perustamissopimuksen (2 artiklan ja 3 artiklan 2 kohdan) sekä sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamista koskevien yhteisön sitoumusten mukaisesti sukupuoleen on viitattava 
nimenomaisesti ohjelmissa, joiden tavoitteena on edistää terveyden korkeatasoista suojelua. 
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Ehdotettu johdanto-osan kohta on esitettävä samalla tasolla kuin EY:n perustamissopimuksen 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis, Linda McAvan

Tarkistus 127
2 artikla

1. Ohjelmalla täydennetään ja tuetaan 
jäsenvaltioiden politiikkaa ja edistetään 
kansalaisten terveyden, turvallisuuden ja 
taloudellisten etujen suojaamista.

Ohjelmalla täydennetään ja tuetaan 
yhteisön ja jäsenvaltioiden politiikkaa, 
tuodaan siihen lisäarvoa, ja edistetään ja 
suojataan ihmisten terveyttä ja 
turvallisuutta, ehkäistään ihmisten 
sairauksia ja vammoja ja kohennetaan 
kansanterveyttä.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuun päämäärään pyritään 
yhteisten tavoitteiden sekä terveysalan ja 
kuluttajansuoja-alan erityistavoitteiden 
kautta.

a) Terveys- ja kuluttajansuoja-alojen 
yhteiset tavoitteet, joihin pyritään tämän 
päätöksen liitteessä 1 vahvistettujen 
toimien ja toteutusvälineiden avulla, ovat 
seuraavat:
– suojellaan kansalaisia riskeiltä ja 
uhkilta, joita yksittäiset henkilöt eivät voi
hallita,
– lisätään kansalaisten valmiuksia tehdä 
parempia terveyttä ja kuluttajien etuja 
koskevia päätöksiä,
– otetaan terveys- ja kuluttajapolitiikan 
tavoitteet huomioon muilla politiikan 
aloilla.
b) Terveys-alan erityiset tavoitteet, joihin 
pyritään tämän päätöksen liitteessä 2 
vahvistettujen toimien ja 
tukitoimenpiteiden avulla, ovat seuraavat:

Tavoitteet, joihin pyritään tämän päätöksen 
liitteessä vahvistettujen toimien ja 
tukitoimenpiteiden avulla, ovat seuraavat:

– suojellaan kansalaisia terveysuhkilta, – suojellaan kansalaisia terveysuhkilta,
– edistetään toimintalinjoja, jotka johtavat 
terveempään elämäntapaan,

– edistetään toimintalinjoja, jotka johtavat 
terveempään elämäntapaan,
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– myötävaikutetaan merkittävien 
sairauksien vähentämiseen,

– myötävaikutetaan merkittävien 
sairauksien ja vammojen esiintymisen ja 
kuolleisuuden vähentämiseen,

– lisätään terveydenhuoltojärjestelmien 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

– lisätään terveydenhuoltojärjestelmien 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja
– parannetaan tietoa ja tietämystä 
kansanterveyden kehittämiseksi ja 
edistetään terveysalan tavoitteiden 
valtavirtaistamista.

c) Kuluttajansuoja-alan erityiset 
tavoitteet, joihin pyritään tämän 
päätöksen liitteessä 3 vahvistettujen 
toimien ja tukitoimenpiteiden avulla, ovat 
seuraavat:
– lisätään kuluttajiin ja markkinoihin 
liittyvien näkökohtien ymmärtämystä,
– parannetaan kuluttajansuojaa koskevaa 
sääntelyä,
– parannetaan soveltamisen valvontaa, 
seurantaa ja muutoksenhakukeinoja
– lisätään kuluttajille suunnattua 
tiedotusta ja valistusta.

Or. en

Perustelu

Korvaa tarkistuksen 35. Tarkistus noudattaa puheenjohtajakokouksen päätöstä jakaa ohjelma 
osiin. Näin ollen on tarpeen muuttaa ohjelman tarkoituksia ja tavoitteita vastaamaan EY:n 
perustamissopimuksen 152 artiklaa. Tavoitteita vastaavat toimet esitetään liitteessä. Tarkistus 
on välttämätön lisäys ohjelman tarkoitusten ja tavoitteiden selventämiseksi. Ennen kaikkea 
lisätään merkittävien sairauksien ja vammojen esiintymisen ja kuolleisuuden vähentäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 128
2 artikla

1. Ohjelmalla täydennetään ja tuetaan 
jäsenvaltioiden politiikkaa ja edistetään 
kansalaisten terveyden, turvallisuuden ja 
taloudellisten etujen suojaamista.

Ohjelmalla täydennetään ja tuetaan 
jäsenvaltioiden politiikkaa ja edistetään ja 
suojataan ihmisten terveyttä ja 
turvallisuutta, ehkäistään ihmisten 
sairauksia ja vammoja ja kohennetaan 



AM\593879FI.doc 25/81 PE 367.644v01-00

FI

kansanterveyttä.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuun päämäärään pyritään 
yhteisten tavoitteiden sekä terveysalan ja 
kuluttajansuoja-alan erityistavoitteiden 
kautta.

a) Terveys- ja kuluttajansuoja-alojen 
yhteiset tavoitteet, joihin pyritään tämän 
päätöksen liitteessä 1 vahvistettujen 
toimien ja toteutusvälineiden avulla, ovat 
seuraavat:
– suojellaan kansalaisia riskeiltä ja 
uhkilta, joita yksittäiset henkilöt eivät voi 
hallita,
– lisätään kansalaisten valmiuksia tehdä 
parempia terveyttä ja kuluttajien etuja 
koskevia päätöksiä,
– otetaan terveys- ja kuluttajapolitiikan 
tavoitteet huomioon muilla politiikan 
aloilla.
b) Terveys-alan erityiset tavoitteet, joihin 
pyritään tämän päätöksen liitteessä 2 
vahvistettujen toimien ja 
tukitoimenpiteiden avulla, ovat seuraavat:

Tavoitteet, joihin pyritään tämän päätöksen 
liitteessä vahvistettujen toimien ja 
tukitoimenpiteiden avulla, ovat seuraavat:

– suojellaan kansalaisia terveysuhkilta, – suojellaan kansalaisia terveysuhkilta,

– annetaan yksilölle laajemmat valtuudet 
lisäämällä potilaiden liikkuvuutta sekä eri 
maiden terveydenhuoltojärjestelmien 
avoimuutta,

– edistetään toimintalinjoja, jotka johtavat 
terveempään elämäntapaan,

– edistetään toimintalinjoja, jotka johtavat 
terveempään elämäntapaan,

– myötävaikutetaan merkittävien 
sairauksien vähentämiseen,

– myötävaikutetaan merkittävien 
sairauksien ja vammojen esiintymisen ja 
kuolleisuuden vähentämiseen,

– lisätään terveydenhuoltojärjestelmien 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

– lisätään terveydenhuoltojärjestelmien 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja

– parannetaan tietoa ja tietämystä 
kansanterveyden kehittämiseksi ja 
edistetään terveysalan tavoitteiden 
valtavirtaistamista.

c) Kuluttajansuoja-alan erityiset 
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tavoitteet, joihin pyritään tämän 
päätöksen liitteessä 3 vahvistettujen 
toimien ja tukitoimenpiteiden avulla, ovat 
seuraavat:
– lisätään kuluttajiin ja markkinoihin 
liittyvien näkökohtien ymmärtämystä,
– parannetaan kuluttajansuojaa koskevaa 
sääntelyä,
– parannetaan soveltamisen valvontaa, 
seurantaa ja muutoksenhakukeinoja
– lisätään kuluttajille suunnattua 
tiedotusta ja valistusta.

Or. sv

Perustelu

Kaikki ovat varmaankin tietoisia EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmien merkittävistä 
eroista, ja tämä käy ilmi myös EuroHealthConsumerIndex 2005 -asiakirjasta. Paremmat 
terveydenhuoltopalvelut muuttuvat yhä yksilöllisemmiksi ja yksittäisen potilaan  tuloksellisen 
hoidon kannalta tämä perustuu yksilöllisen hoidon lisäksi myös muihin edellytyksiin sekä
potilaan toivomuksiin että tarpeisiin. Nämä kysymykset tullaan ratkaisemaan jatkossa 
lisäämällä avoimuutta, tasaamalla taloudellisia edellytyksiä ja kehittämällä erilaisia 
lääketieteellisiä ratkaisuja. Lyhyellä aikavälillä on erityisen tärkeää, että kansalaisilla on 
mahdollisuus saada tietoa eri hoitomenetelmistä sekä saada konkreettisesti tarvitsemaansa 
hoitoa myös siinäkin tapauksessa, että hoitoa on haettava kotimaan ulkopuolelta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 129
2 artiklan 1 kohta

1. Ohjelmalla täydennetään ja tuetaan 
jäsenvaltioiden politiikkaa ja edistetään
kansalaisten terveyden, turvallisuuden ja 
taloudellisten etujen suojaamista.

1. Ohjelmalla täydennetään ja tuetaan 
jäsenvaltioiden politiikkaa, tuodaan siihen 
lisäarvoa, ja myötävaikutetaan ihmisten 
terveyden ja turvallisuuden suojaamiseen ja 
edistämiseen.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 130
2 artiklan 1 kohta

1. Ohjelmalla täydennetään ja tuetaan 
jäsenvaltioiden politiikkaa ja edistetään 
kansalaisten terveyden, turvallisuuden ja 
taloudellisten etujen suojaamista.

1. Ohjelmalla täydennetään ja tuetaan 
jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikkaa ja 
edistetään kansalaisten terveyden, 
turvallisuuden ja taloudellisten etujen 
suojaamista.

Or. pl

Perustelu

Ehdotettu teksti on liian yleinen. Ohjelman tavoitteissa olisi määriteltävä mitä jäsenvaltioiden 
politiikkoja tarkoitetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Tarkistus 131
2 artiklan 2 kohdan a alakohdan 1 luetelmakohta

– suojellaan kansalaisia riskeiltä ja uhkilta, 
joita yksittäiset henkilöt eivät voi hallita,

– suojellaan kansalaisia riskeiltä ja uhkilta, 
joita yksittäiset henkilöt eivät voi hallita,
kiinnittämällä erityistä huomiota 
harvinaisiin ja erittäin harvinaisiin 
tauteihin, joita voidaan torjua 
tehokkaammin kokemuksen ja hyvien 
käytäntöjen jakamisella Euroopan tasolla

Or. it

Perustelu

Euroopan väestöstä yli seitsemän prosenttia kärsii harvinaisista tai erittäin harvinaisista 
sairauksista. Näistä sairauksista aiheutuu usein mittavia kustannuksia  eri sairauksiin 
sairastuneille, ja usein ongelmat johtuvat erilaisia hoitomenetelmiä koskevasta 
tiedonpuutteesta sekä asianmukaisten hoitopalveluiden puutteesta. Ottaen huomioon, että 
asianmukaista lääketieteellistä käytäntöä koskevien tietojen vaihto voisi olla tehokkaampaa, 
jos se toteutetaan Euroopan unionin tasolla kansallisen tason sijaan. Näin ollen on todettava, 
että kyseessä olevien sairauksien nujertamisen on oltava yksi yhteisön terveydenhuollon 
ohjelmien tärkeimmistä tavoitteista vuosina 2007–2013.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 132
2 artiklan 2 kohdan a alakohdan 3 luetelmakohta

– otetaan terveys- ja kuluttajapolitiikan 
tavoitteet huomioon muilla politiikan aloilla,

– otetaan sosiaalipolitiikan tavoitteet, 
mukaan luettuna terveys- ja 
kuluttajapolitiikan tavoitteet, huomioon 
muilla politiikan aloilla,

Or. pl

Perustelu

Ehdotettu teksti on liian yleinen. Ohjelman tavoitteissa olisi määriteltävä mitä jäsenvaltioiden 
politiikkoja tarkoitetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 133
2 artiklan 2 kohdan a alakohdan 3 a luetelmakohta (uusi)

- lisätä tasa-arvoisuutta terveydenhuollon 
alalla eri väestöryhmien keskuudessa,

Or. sv

Perustelu

Tällä hetkellä terveydenhuollon alalla epätasa-arvoisuus on lisääntynyt, joten on 
ensiarvoisen tärkeää lisätä tasa-arvoisuutta EU:n kansanterveyshuollossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 134
2 artiklan 2 kohdan a alakohdan 3 b luetelmakohta (uusi)

– lisätä tietoa siitä, miten eri väestöryhmät 
saavat terveydenhoitopalveluja,

Or. sv

Perustelu

On tärkeää, että kaikki kansalaiset saavat terveydenhuoltopalveluja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Tarkistus 135
2 artiklan 2 kohdan a alakohdan 3 a luetelmakohta (uusi)

– vähennetään miesten ja naisten välistä 
eriarvoisuutta kansanterveyden alalla,

Or. nl

Perustelu

Ohjelmassa olisi keskityttävä muun muassa toimiin, joiden avulla voidaan vähentää miesten 
ja naisten välistä eriarvoisuutta terveydenhoidossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Tarkistus 136
2 artiklan 2 kohdan a alakohdan 3 b luetelmakohta (uusi)

– poistetaan sukupuoleen ja ikään 
perustuvia ennakkoluuloja potilaiden 
sairaalahoidossa, 
terveydenhoitojärjestelmissä, tutkimuksessa 
ja hallituksen politiikassa,

Or. nl

Perustelu

Ohjelman eräänä yhteisenä tavoitteena on oltava miesten ja naisten välisen eriarvoisuuden 
vähentäminen terveydenhoidossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Irena Belohorská

Tarkistus 137
2 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) Terveys-alan erityiset tavoitteet, joihin 
pyritään tämän päätöksen liitteessä 2
vahvistettujen toimien ja tukitoimenpiteiden 
avulla, ovat seuraavat:

b) Terveys-alan erityiset tavoitteet, joihin 
pyritään tämän päätöksen liitteessä
vahvistettujen toimien ja tukitoimenpiteiden 
avulla, ovat seuraavat:



PE 367.644v01-00 30/81 AM\593879FI.doc

FI

– suojellaan kansalaisia terveysuhkilta, – suojellaan kansalaisia terveysuhkilta,
– edistetään toimintalinjoja, jotka johtavat 
terveempään elämäntapaan,

– edistetään toimintalinjoja, jotka johtavat 
terveempään elämäntapaan,

– myötävaikutetaan merkittävien sairauksien 
vähentämiseen,

– myötävaikutetaan merkittävien sairauksien 
vähentämiseen,

– lisätään terveydenhuoltojärjestelmien 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

– lisätään terveydenhuoltojärjestelmien 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta,

– parannetaan potilasturvallisuutta,
– parannetaan lääketieteellisen tiedon 
saatavuutta potilaille.

Or. en

Perustelu

Terveys-alan erityisiin tavoitteisiin olisi sisällytettävä myös potilasturvallisuus ja 
lääketieteellisen tiedon parempi saatavuus potilaille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 138
2 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) Terveys-alan erityiset tavoitteet, joihin 
pyritään tämän päätöksen liitteessä 2
vahvistettujen toimien ja tukitoimenpiteiden 
avulla, ovat seuraavat:

b) Tavoitteet, joihin pyritään tämän 
päätöksen liitteessä vahvistettujen toimien 
ja tukitoimenpiteiden avulla, ovat seuraavat:

– suojellaan kansalaisia terveysuhkilta, – suojellaan kansalaisia terveysuhkilta, 
erityisesti rajatylittäviltä terveysuhkilta,

– edistetään toimintalinjoja, jotka johtavat 
terveempään elämäntapaan,

– edistetään toimintalinjoja, jotka johtavat 
terveempään elämäntapaan,

– myötävaikutetaan merkittävien 
sairauksien vähentämiseen,

– myötävaikutetaan merkittävien 
sairauksien vähentämiseen,

– lisätään terveydenhuoltojärjestelmien 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

– lisätään terveydenhuoltojärjestelmien 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 139
2 artiklan 2 kohdan b alakohdan 4 luetelmakohta 

– lisätään terveydenhuoltojärjestelmien
tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

– lisätään terveydenhoitojärjestelmien
tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Or. pl

Perustelu

Terveysalan palvelujen tärkein tavoite on terveydenhoito. Siksi kaikissa järjestelmissä olisi 
kiinnitettävä huomio ennen kaikkea potilaisiin lääketieteellisen hoidon näkökulmasta eikä 
niinkään terveysalan hallinnollisiin tai taloudellisiin näkökohtiin. Ihmisten terveyden ja 
elämän arvoa ei voida mitata.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 140
2 artiklan 2 kohdan b alakohdan 3 a luetelmakohta (uusi)

– tuetaan parantumattomien sairauksien 
hoitoa ja lievityshoitoa,

Or. de

Perustelu

Lievityshoidon tukeminen olisi ehdottomasti sisällytettävä ohjelmaan, koska sitä koskeva 
tutkimustarve on huomattava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Jöns

Tarkistus 141
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Ohjelmalla vaikutetaan lisäksi
a) korkeatasoisen suojelun varmistamiseen 
kaikkien yhteisön politiikkojen ja 
toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa 
edistämällä terveyttä koskevaa 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa,
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b) terveysalalla esiintyvän kaikenlaisen 
eriarvoisuuden vähentämiseen siten, että 
kaikilla EU:n kansalaisilla olisi 
mahdollisuus samanarvoiseen 
terveydenhoitoon sukupuolesta, rodusta, 
iästä, koulutuksesta tai asuinpaikasta 
riippumatta,
c) jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön 
perustamissopimuksen 152 artiklassa 
katetuilla aloilla.

Or. de

Perustelu

Epätasa-arvoisuuksien poistamisessa ei pitäisi keskittyä vain jäsenvaltioiden välisiin eroihin 
vaan sen tulisi koskea kaikenlaista epätasa-arvoista kohtelua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Georgs Andrejevs ja Alojz Peterle

Tarkistus 142
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Ohjelmalla vaikutetaan lisäksi
a) terveyden korkeatasoisen suojelun 
varmistamiseen kaikkien yhteisön 
politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja 
toteuttamisessa edistämällä terveyttä 
koskevaa kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa,
b) terveysalalla esiintyvän eriarvoisuuden 
vähentämiseen kiinnittäen erityistä 
huomiota uusiin jäsenvaltioihin,
c) jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön 
perustamissopimuksen 152 artiklassa 
katetuilla aloilla.

Or. en

Perustelu

Ohjelman päätavoitteena on terveysalan integroidun ja monialaisen strategian kehittäminen 
sen varmistamiseksi, että terveyden suojelu ja edistäminen sisällytetään kaikkiin yhteisön 
politiikkoihin ja toimiin ja että vähennetään eriarvoisuutta. Jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
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edistäminen on erityisen tärkeää terveysalan haasteisiin vastaamisen kannalta.
Uusilla jäsenvaltioilla on erityisiä terveysalan haasteita, mikä olisi otettava huomioon 
uudessa ohjelmassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Berlinguer

Tarkistus 143
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Ohjelmalla vaikutetaan lisäksi
a) terveyden korkeatasoisen suojelun 
varmistamiseen kaikkien yhteisön 
politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja 
toteuttamisessa edistämällä terveyttä 
koskevaa kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa,
b) EU:n tasolla ja EU:n jäsenmaiden 
välisen terveydenhuollon alalla esiintyvän 
eriarvoisuuden vähentämiseen, siten että 
keskitytään lähinnä sairauksista 
aiheutuvien yhteiskunnallisiin 
vaikutustekijöihin (työ, varallisuus, 
koulutus, sosiaalinen verkosto, asuminen, 
ympäristötekijät, tiedonsaanti sekä 
osallistuminen yhteiskunnalliseen 
toimintaan)
c) jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön 
perustamissopimuksen 152 artiklassa 
katetuilla aloilla.

Or. it

Perustelu

Liitteessä 2 - Terveydenhuolto ja tavoitteet 2/3 sekä otsikossa että esitettyjen asioiden 
järjestyksessä todetaan, että yhteiskunnallisista, taloudellisista ja kulttuurisista tekijöistä 
johtuvat yksilölliset käyttäytymismuodot on asetettava etusijalle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 144
2, artiklan 2 kohdan c alakohdan 4 a luetelmakohta (uusi)

– poistetaan kuluttajajärjestöihin ja 
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terveydenhoitoalalla toimiviin 
organisaatioihin sekä muihin asianosaisiin 
osapuoliin vaikuttavaa korruptiota 
julkaisemalla Internetissä ajantasalle 
saatettuja tietoja tällaisista käytännöistä 
hyötyvistä ja mielipidejohtajien 
eturistiriitoja koskevia ilmoituksia.

Or. pl

Perustelu

On oleellisen tärkeää lisätä kansalaisyhteiskunnan osallistumista organisaatioiden ja 
yksityishenkilöiden harjoittamaa mainostamista ja lobbausta vastaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 145
3 artiklan 2 kohta

2. Edellä olevan 1 kohdan a alakohtaa varten 
yhteisön rahoitusosuus saa olla enintään:

2. Edellä olevan 1 kohdan a alakohtaa varten 
yhteisön rahoitusosuus saa olla enintään:

a) 60 prosenttia sellaisen toimen osalta, jolla 
pyritään edistämään tavoitetta, joka on osa 
yhteisön politiikkaa terveyden ja 
kuluttajansuojan alalla, lukuun ottamatta 
poikkeuksellisen hyödyllisiä tapauksia, 
joissa yhteisön osuus saa olla enintään 
80 prosenttia, ja

a) 60 prosenttia sellaisen toimen osalta, jolla 
pyritään edistämään tavoitetta, joka on osa 
yhteisön politiikkaa terveyden alalla, lukuun 
ottamatta poikkeuksellisen hyödyllisiä 
tapauksia, joissa yhteisön osuus saa olla 
enintään 80 prosenttia, ja

b) 60 prosenttia sellaisen elimen 
toimintakustannuksista, joka ajaa yleistä 
eurooppalaista etua, jos tuki on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että terveyttä ja 
kuluttajansuojaa koskevia etunäkökohtia 
puolustetaan yhteisön tasolla, tai ohjelman 
avaintavoitteiden toteuttamiseksi, lukuun 
ottamatta poikkeuksellisen hyödyllisiä 
tapauksia, joissa yhteisön osuus saa olla 
enintään 95 prosenttia. Tällaisen 
rahoituksen uusimisen yhteydessä voidaan 
poiketa tuen asteittaisen vähentämisen 
periaatteen soveltamisesta.

b) 30 prosenttia sellaisen elimen 
toimintakustannuksista, joka ajaa yleistä 
eurooppalaista etua, jos tuki on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että terveyttä ja 
kuluttajansuojaa koskevia etunäkökohtia 
puolustetaan yhteisön tasolla, tai ohjelman 
avaintavoitteiden toteuttamiseksi, lukuun 
ottamatta poikkeuksellisen hyödyllisiä 
tapauksia, joissa yhteisön osuus saa olla 
enintään 60 prosenttia. Tällaisen 
rahoituksen uusimisen yhteydessä voidaan 
poiketa tuen asteittaisen vähentämisen 
periaatteen soveltamisesta.

Or. de
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Perustelu

Parlamentin olisi varmistettava, että edistäminen viittaa ensisijaisesti konkreettisiin toimiin 
eikä itse toimielinten edistämiseen. Tämän on luonnollisesti käytävä ilmi myös edistämisen 
määrästä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 146
3 artiklan 2 kohta

2. Edellä olevan 1 kohdan a alakohtaa 
varten yhteisön rahoitusosuus saa olla 
enintään:

2. Edellä olevan 1 kohdan a alakohtaa 
varten yhteisön rahoitusosuus saa olla 
enintään:

a) 60 prosenttia sellaisen toimen osalta, 
jolla pyritään edistämään tavoitetta, joka 
on osa yhteisön politiikkaa terveyden ja 
kuluttajansuojan alalla, lukuun ottamatta 
poikkeuksellisen hyödyllisiä tapauksia, 
joissa yhteisön osuus saa olla enintään 
80 prosenttia, ja

a) 60 prosenttia sellaisen toimen osalta, 
jolla pyritään edistämään tavoitetta, joka 
on osa yhteisön politiikkaa terveyden 
alalla, lukuun ottamatta poikkeuksellisen 
hyödyllisiä tapauksia, joissa yhteisön osuus 
saa olla enintään 80 prosenttia, ja

b) 60 prosenttia sellaisen elimen 
toimintakustannuksista, joka ajaa yleistä 
eurooppalaista etua, jos tuki on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että terveyttä ja 
kuluttajansuojaa koskevia etunäkökohtia 
puolustetaan yhteisön tasolla, tai ohjelman 
avaintavoitteiden toteuttamiseksi, lukuun 
ottamatta poikkeuksellisen hyödyllisiä 
tapauksia, joissa yhteisön osuus saa olla 
enintään 95 prosenttia. Tällaisen
rahoituksen uusimisen yhteydessä voidaan 
poiketa tuen asteittaisen vähentämisen 
periaatteen soveltamisesta.

b) 60 prosenttia hallituksista 
riippumattoman, voittoa 
tavoittelemattoman, teollisuudesta, 
kaupasta ja yrityksistä tai muista 
ristiriidassa olevista eduista 
riippumattoman elimen, jolla on jäseniä 
vähintään puolessa jäsenvaltioista, 
toimintakustannuksista, kun kyseisen 
hallituksista riippumattoman elimen, 
potilasryhmän tai erityisverkoston 
ensisijaisena tavoitteena ja toimintanan 
on ihmisten sairauksien ehkäiseminen ja 
kansanterveyden edistäminen yhteisössä, 
jos tuki on tarpeen sen varmistamiseksi, 
että terveyttä koskevia etunäkökohtia 
puolustetaan yhteisön tasolla, tai ohjelman 
avaintavoitteiden toteuttamiseksi. 
Hakijoiden on toimitettava komissiolle 
täydellinen ja ajan tasalle saatettu selvitys 
jäsenkunnastaan, sisäisistä säännöistään 
ja rahoituslähteissään. Poikkeuksellisen 
hyödyllisissä tapauksissa yhteisön osuus 
saa olla enintään 95 prosenttia. Kriteerit 
sen määrittämiseksi, onko hyöty 
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poikkeuksellista, on vahvistettava 
etukäteen 7 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa mainitussa vuotuisessa 
työsuunnitelmassa. Valtioista 
riippumattomille elimille, potilasryhmille 
ja erityisverkostoille annettavan 
rahoituksen uusimisen yhteydessä voidaan 
poiketa tuen asteittaisen vähentämisen 
periaatteen soveltamisesta. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 147
3 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) 60 prosenttia sellaisen toimen osalta, jolla 
pyritään edistämään tavoitetta, joka on osa 
yhteisön politiikkaa terveyden ja 
kuluttajansuojan alalla, lukuun ottamatta 
poikkeuksellisen hyödyllisiä tapauksia, 
joissa yhteisön osuus saa olla enintään 
80 prosenttia, ja

a) 70 prosenttia sellaisen toimen osalta, 
jolla pyritään edistämään tavoitetta, joka on 
osa yhteisön politiikkaa terveyden ja 
kuluttajansuojan alalla, lukuun ottamatta 
poikkeuksellisen hyödyllisiä tapauksia, 
joissa yhteisön osuus saa olla enintään 
80 prosenttia, ja

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella lisätään kymmenellä prosentilla tavoitteiden saavuttamiseen tarkoitettuja 
määrärahoja vähentämällä perusteettomia hallinnollisia kustannuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis ja Linda McAvan

Tarkistus 148
3 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) 60 prosenttia sellaisen elimen 
toimintakustannuksista, joka ajaa yleistä 
eurooppalaista etua, jos tuki on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että terveyttä ja 
kuluttajansuojaa koskevia etunäkökohtia 
puolustetaan yhteisön tasolla, tai ohjelman 
avaintavoitteiden toteuttamiseksi, lukuun 

b) 75 prosenttia sellaisen elimen tai 
erityisverkoston toimintakustannuksista, 
joka on hallituksista riippumaton, voittoa 
tavoittelematon, teollisuudesta, kaupasta ja 
yrityksistä tai muista ristiriidassa olevista 
eduista riippumaton, ja jolla on jäseniä 
vähintään puolessa jäsenvaltioista, kun 
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ottamatta poikkeuksellisen hyödyllisiä 
tapauksia, joissa yhteisön osuus saa olla 
enintään 95 prosenttia. Tällaisen 
rahoituksen uusimisen yhteydessä voidaan 
poiketa tuen asteittaisen vähentämisen 
periaatteen soveltamisesta.

kyseisen hallituksista riippumattoman 
elimen tai erityisverkoston ensisijaisena 
tavoitteena on terveyden edistäminen tai 
sairauksien ehkäiseminen tai hoitaminen 
Euroopan yhteisössä, jos tuki on tarpeen 
sen varmistamiseksi, että etunäkökohtia 
puolustetaan yhteisön tasolla, tai ohjelman 
avaintavoitteiden toteuttamiseksi. 
Hakijoiden on toimitettava komissiolle 
täydellinen ja ajan tasalle saatettu selvitys 
jäsenkunnastaan, sisäisistä säännöistään ja 
rahoituslähteissään. Poikkeuksellisen 
hyödyllisissä tapauksissa yhteisön osuus saa 
olla enintään 95 prosenttia. Kriteerit sen 
määrittämiseksi, onko hyöty 
poikkeuksellista, on vahvistettava etukäteen 
7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
mainitussa vuotuisessa työsuunnitelmassa. 
Valtioista riippumattomille elimille, 
potilasryhmille ja erityisverkostoille 
annettavan rahoituksen uusimisen 
yhteydessä voidaan poiketa tuen asteittaisen 
vähentämisen periaatteen soveltamisesta.

Or. en

Perustelu

Korvaa tarkistukset 38 ja 39. Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on erittäin tärkeää 
eurooppalaisen terveyspolitiikan laatimisessa ja täytäntöönpanossa. EU myöntää 
ydinrahoituksen, jotta terveysalan etuja edustetaan tehokkaasti yhteisön tasolla. Niiden 
kansalaisjärjestöjen määrittäminen, joilla on tärkeä tehtävä terveyden edistämisessä ja jotka 
voivat osallistua ohjelmaan, takaa paremman oikeusvarmuuden ohjelmaan sisältyvien 
toimien rahoitukselle. Rahoituksen oikeusvarmuutta lisää myös kriteerien määrittäminen 
etukäteen siitä, onko hyöty poikkeuksellista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 149
3 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) 60 prosenttia sellaisen elimen 
toimintakustannuksista, joka ajaa yleistä 
eurooppalaista etua, jos tuki on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että terveyttä ja 
kuluttajansuojaa koskevia etunäkökohtia 

b) 50 prosenttia sellaisen elimen 
toimintakustannuksista, joka ajaa yleistä 
eurooppalaista etua, jos tuki on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että terveyttä ja 
kuluttajansuojaa koskevia etunäkökohtia 
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puolustetaan yhteisön tasolla, tai ohjelman 
avaintavoitteiden toteuttamiseksi, lukuun 
ottamatta poikkeuksellisen hyödyllisiä 
tapauksia, joissa yhteisön osuus saa olla 
enintään 95 prosenttia. Tällaisen rahoituksen 
uusimisen yhteydessä voidaan poiketa tuen 
asteittaisen vähentämisen periaatteen 
soveltamisesta.

puolustetaan yhteisön tasolla, tai ohjelman 
avaintavoitteiden toteuttamiseksi, lukuun 
ottamatta poikkeuksellisen hyödyllisiä 
tapauksia, joissa yhteisön osuus saa olla 
enintään 95 prosenttia. Tällaisen rahoituksen 
uusimisen yhteydessä voidaan poiketa tuen 
asteittaisen vähentämisen periaatteen 
soveltamisesta.

Or. pl

Perustelu

On rajoitettava hallintokuluja ja keskityttävä tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Tarkistus 150
3 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) 60 prosenttia sellaisen elimen 
toimintakustannuksista, joka ajaa yleistä 
eurooppalaista etua, jos tuki on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että terveyttä ja 
kuluttajansuojaa koskevia etunäkökohtia 
puolustetaan yhteisön tasolla, tai ohjelman 
avaintavoitteiden toteuttamiseksi, lukuun 
ottamatta poikkeuksellisen hyödyllisiä 
tapauksia, joissa yhteisön osuus saa olla 
enintään 95 prosenttia. Tällaisen 
rahoituksen uusimisen yhteydessä voidaan 
poiketa tuen asteittaisen vähentämisen 
periaatteen soveltamisesta.

b) 60 prosenttia sellaisiin hankkeisiin, joilla 
pyritään toteuttamaan yhteisön merkittäviä 
terveyshuollon hankkeita ja joita sellaiset 
kansalaisjärjestöt ehdottavat, joiden 
ainoana tavoitteena on mainittuun 
ohjelmaan kuuluvien tavoitteiden 
saavuttaminen, lukuun ottamatta 
tapauksia, joilla on erityisen suurta 
painoarvoa, jolloin tuen määrä on enintään 
95 prosenttia.

Or. it

Perustelu

Tukea ei pidä maksaa kansalaisjärjestöille tai potilasjärjestöille ainoastaan näiden toiminnan 
tukemiseen. Sen sijaan tuki on myönnettävä erinäisiin ohjelmiin, joita on pystyttävä 
arvioimaan ja jotka ovat hyväksyttävissä. Tällä tavoin on myös mahdollista arvioida varojen 
käyttöä sekä etenkin toimenpiteiden vaikutusta ja tehokkuutta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 151
3 artiklan 3 kohta

3. Edellä olevan 1 kohdan a alakohtaa varten 
yhteisön rahoitustukeen voi tapauksen 
mukaan ja saavutettavan tavoitteen luonne 
huomioon ottaen sisältyä yhteisön ja 
vähintään yhden jäsenvaltion 
yhteisrahoitusta tai yhteisön ja osallistuvien 
maiden toimivaltaisten viranomaisten 
yhteisrahoitusta. Tällöin yhteisön 
rahoitustuki saa olla enintään 50 prosenttia 
lukuun ottamatta poikkeuksellisen 
hyödyllisiä tapauksia, joissa yhteisön 
rahoitusosuus saa olla enintään 
70 prosenttia. Yhteisön rahoitustuet voidaan 
myöntää kyseisen jäsenvaltion tai 
toimivaltaisen viranomaisen nimeämälle ja 
komission hyväksymälle julkisyhteisölle tai 
voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle.

3. Edellä olevan 1 kohdan a alakohtaa varten 
yhteisön rahoitustukeen voi tapauksen 
mukaan ja saavutettavan tavoitteen luonne 
huomioon ottaen sisältyä yhteisön ja 
vähintään yhden jäsenvaltion 
yhteisrahoitusta tai yhteisön ja osallistuvien 
maiden toimivaltaisten viranomaisten 
yhteisrahoitusta. Tällöin yhteisön 
rahoitustuki saa olla enintään 50 prosenttia 
lukuun ottamatta poikkeuksellisen 
hyödyllisiä tapauksia, joissa yhteisön 
rahoitusosuus saa olla enintään 
70 prosenttia. Yhteisön rahoitustuet voidaan 
myöntää kyseisen jäsenvaltion tai 
toimivaltaisen viranomaisen nimeämälle ja 
komission hyväksymälle julkisyhteisölle tai 
voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle. 
Yhteisön rahoitusosuudet on myönnettävä 
Euroopan lääkeviraston potilas- ja 
kuluttajajärjestöille vahvistamien kriteerien 
(syyskuu 2005) perusteella.

Or. en

Perustelu

On yleisen edun mukaista, että yhteisön rahoitusosuudet potilas- ja kuluttajajärjestöille 
voidaan antaa käyttöön mahdollisimman pian yhteisön terveysalan toimintaohjelman (2007–
2013) hyväksymisen jälkeen. Asiaa koskevat kriteerit ovat jo olemassa. Euroopan 
lääkevirasto (EMEA) hyväksyi ne syyskuussa 2005. Yhdenmukaisuus EU:n tasolla on 
turvattu, kun Euroopan komissio ja EMEA molemmat käyttävät samoja kriteereitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Georgs Andrejevs ja Alojz Peterle

Tarkistus 152
3 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Rahoitusosuuksia voidaan myöntää 
myös elimille, jotka
a) ovat hallituksista riippumattomia, voittoa 
tavoittelemattomia, teollisuudesta, kaupasta 
ja yrityksistä tai muista ristiriidassa olevista 
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eduista riippumattomia ja joiden 
ensisijaisena tavoitteena ja toimintana on 
ihmisten sairauksien välttäminen, 
vähentäminen ja ehkäiseminen ja 
kansanterveyden edistäminen yhteisössä,
(b) ovat saaneet kansallisilta 
terveysjärjestöiltä valtuudet edustaa 
kansalaisten etuja yhteisön tasolla tai jotka 
edustavat kansallisten sääntöjen ja 
käytäntöjen mukaan kansalaisia ja jotka 
toimivat alueellisella, kansallisella tai EU:n 
tasolla,
(c) ovat toimittaneet komissiolle täydellisen 
ja päivitetyn selonteon jäsenyydestään, 
sisäisistä säännöistään ja 
rahoituslähteistään.

Or. en

Perustelu

Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on erittäin tärkeää eurooppalaisen terveyspolitiikan 
laatimisessa ja täytäntöönpanossa. EU myöntää ydinrahoituksen, jotta terveysalan etuja 
edustetaan tehokkaasti yhteisön tasolla. Niiden kansalaisjärjestöjen määrittäminen, joilla on 
tärkeä tehtävä terveyden edistämisessä ja jotka voivat osallistua ohjelmaan, takaa paremman 
oikeusvarmuuden ohjelmaan sisältyvien toimien rahoitukselle. Tällä tarkistuksella 
varmistetaan, että määräykset eivät ole liian rajoittavia, jolloin voidaan antaa syntyville 
hallituksista riippumattomille terveysalan järjestöille ja potilasryhmille mahdollisuus 
osallistua ja anoa rahoitusta ohjelmasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 153
3 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Edellä olevan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisia rahoitusosuuksia voidaan 
myöntää vain elimille, jotka
a) ovat hallituksista riippumattomia, 
voittoa tavoittelemattomia, teollisuudesta, 
kaupasta ja yrityksistä tai muista 
ristiriidassa olevista eduista 
riippumattomia ja joiden ensisijaisena 
tavoitteena ja toimintana on ihmisten 
sairauksien ehkäiseminen ja 
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kansanterveyden edistäminen yhteisössä 
ja jotka ovat sitoutuneet toteuttamaan 
ohjelman päätavoitteita,
(b) edustavat kansalaisten etuja yhteisön 
tasolla ja joiden jäsenkunta edustaa 
vähintään puolta jäsenvaltioista,
(c) ovat toimittaneet komissiolle 
täydellisen ja päivitetyn selonteon 
jäsenyydestään, sisäisistä säännöistään ja 
rahoituslähteistään.
(d) ovat laaja-alaisesti aktiivisia 
terveyskysymyksissä, osoittavat 
korkeatasoista hallinnollista kykyä ja ovat 
järjestäneet kuulemismenettelyjä.

Or. en

Perustelu

EU voi rahoittaa erityistoimia (2 artiklan  a alakohta) tai elimen toimintaa (2 artiklan 
b alakohta). Ydinrahoitusta 2 artiklan b kohdan mukaisesti olisi myönnettävä vain todellisille 
hallituksista riippumattomille järjestöille, jotka ovat riippumattomia teollisuudesta. Onkin 
tärkeää määritellä kriteerit, joiden perusteella elin on kelpoinen saamaan rahoitusta. 
Kaikkien rahoitusta saavien organisaatioiden on täytettävä nämä kriteerit. Siten parannetaan 
myös ohjelmaan kuuluvien toimien rahoituksen oikeusvarmuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 154
3 artiklan 4 b kohta (uusi)

4 b. Kriteerit sen määrittämiseksi, onko 
hyöty poikkeuksellista edellä olevan 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetussa mielessä, on 
vahvistettava etukäteen 7 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa mainitussa vuotuisessa 
työsuunnitelmassa.

Or. en

Perustelu

Koska yhteisön rahoitusosuuksia voidaan lisätä poikkeuksellisen hyödyllisissä tapauksissa, 
niille tapauksille on tärkeää vahvistaa selvät kriteerit etukäteen vuotuisessa 
työsuunnitelmassa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 155
2 artiklan 2 kohdan a alakohdan 3 a luetelmakohta (uusi)

– julkistetaan muiden politiikkojen 
negatiiviset vaikutukset terveyteen ja 
kuluttajansuojaan.

Or. pl

Perustelu

Jotta terveys ja kuluttajansuoja tulisivat tehokkaiksi painopisteiksi, on tuettava tiedottamista 
kansalaisyhteiskunnalle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 156
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Komissio varmistaa, että ohjelma on 
mahdollisimman hyvin yhteensopiva 
muiden yhteisön ohjelmien, toimien ja 
rahastojen kanssa. Ennen kaikkea 
yhteistyöllä tutkimuksen seitsemännen 
puiteohjelman kanssa olisi vahvistettava 
terveysalan ohjelman vaikutuksia.

Or. de

Perustelu

On todettava selkeästi, että terveydellä on tärkeä asema tutkimuksen seitsemännessä 
puiteohjelmassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 157
4 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b. Komissio varmistaa, että kaikessa 
tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja 
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ilmoittamiseen liittyvässä toiminnassa 
noudatetaan "terveydenhuollon avoimen 
koordinointimenetelmän" 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa. 
Tällaisessa toiminnassa olisi lisäksi 
otettava käyttöön nimitys "avoin 
koordinointimenetelmä".

Or. de

Perustelu

Olisi todettava selkeästi, että toiminnan päällekkäisyyden välttämiseen on kiinnitettävä 
runsaasti huomiota. Erityisen tärkeää olisi sopia tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja 
ilmoittamiseen liittyvästä terminologiasta siten, että se on semanttisesti yksiselitteistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Tarkistus 158
5 artiklan 1 kohta

1. Määrärahat ohjelman täytäntöönpanoon 
1 artiklassa tarkoitettuna ajanjaksona ovat 
1 203 miljoonaa euroa.

1. Määrärahat ohjelman täytäntöönpanoon 
1 artiklassa tarkoitettuna ajanjaksona ovat 
2 736 miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu

Ihmisten terveyden suojelu on EU:n kansalaisten suuri huolenaihe. EU:n vuosittaiset 
terveysmenot ovat kuitenkin suuressa epätasapainossa verrattuna esimerkiksi maataloustukiin 
(0,38 euroa kansalaista kohti yhdistetyssä ohjelmassa verrattuna 10 000 euron tukeen 
tupakanviljelijää kohti). EU:n olisi annettava selvä signaali siitä, että se todella välittää 
kansalaistensa terveydestä. Ohjelman loppuun mennessä EU:n olisi käytettävä ohjelmaan 
kuuluviin toimiin yksi euro kansalaista kohti. Määräahojen summaan 2 736 miljoonaa euroa 
päädytään, jos määrärahoja lisätään 5 prosenttia vuodessa koko ohjelman ajan niin, että 
saavutetaan yhden euron tavoite vuonna 2013.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 159
5 artiklan 1 kohta

1. Määrärahat ohjelman täytäntöönpanoon 1 
artiklassa tarkoitettuna ajanjaksona ovat 

1. Määrärahat ohjelman täytäntöönpanoon 1 
artiklassa tarkoitettuna ajanjaksona ovat 
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1 203 miljoonaa euroa. 1 500 miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu

Ohjelman talousarviota olisi lisättävä siten, että se kattaa uudet toimet ja takaa ohjelman 
integroidun ja tehokkaan täytäntöönpanon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 160
10 artiklan 3 a kohta  (uusi)

3 a. Kahden vuoden välein ohjelman 
hyväksymisen jälkeen komissio julkaisee
kertomuksen terveystilanteesta Euroopan 
unionissa. Tämä kertomus perustuu 
tietoaineistoon ja indikaattoreihin, joiden 
ansiosta ennen kaikkea voidaan mitata 
terveystilannetta sairaahoidon 
sairaalapäivien ja vuodepaikkojen 
kaltaisten terveydenhoidon resurssien 
mittaamisen sijasta.

Or. sv

Perustelu

Viro on yksi niistä maista, joka panostaa paljon vähemmän terveydenhuoltoon kuin 
esimerkiksi Englanti. Resursseja mitattaessa niiden voidaan todeta olevan paljon 
vähäisempiä. Jos vastaavasti mitataan rintasyöpään sairastuneiden naisten 
elinmahdollisuuksia on heidän tilanteensa parempi kuin esimerkiksi Belgiassa. Myös MRSA-
infektiot ovat hyvin paljon harvinaisempia kuin Englannissa tai Irlannissa. Jotta 
terveydenhuoltoa koskevat tiedot olisivat näitä tietojen tarvitsevien kannalta asianmukaisia, 
olisi mitattava tähän satsattuja resursseja kulujen sijaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 161
Liite 2, johdantokappale (uusi)

Ohjelmassa edellytetty varojen 
osoittaminen erillisille aloille on pelkästään 
suuntaa-antavaa. Ratkaisevana perusteena 
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on laadukkuus.

Or. de

Perustelu

Laadukkuuden peruste on asetettava etusijalle myös terveysalan ohjelmissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 162
Liite 2, Tavoite 1, 1.1 alakohta

1.1. Lisätään valmiutta torjua tartuntatauteja 
tukemalla edelleen tartuntatautien 
epidemiologisen seurannan ja valvonnan 
verkoston perustamisesta yhteisöön tehdyn 
päätöksen N:o 2119/98/EY täytäntöönpanoa.

1.1. Lisätään valmiutta torjua tartuntatauteja 
tukemalla edelleen tartuntatautien 
epidemiologisen seurannan ja valvonnan 
verkoston perustamisesta yhteisöön tehdyn
päätöksen N:o 2119/98/EY täytäntöönpanoa 
sekä täydentämällä tautien ehkäisyn ja 
valvonnan eurooppalaisen keskuksen 
toimintaa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että tämän ohjelman toteuttamisella ei kahdenneta tautien ehkäisyn ja valvonnan 
eurooppalaisen keskuksen toimintaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 163
Liite 2, Tavoite 1, 1.3. alakohta

1.3. Vaihdetaan tietoja strategioista ja 
kehitetään yhteisiä strategioita luotettavan 
tiedon saamiseksi fysikaalisten, kemiallisten 
ja biologisten tekijöiden aiheuttamista ja 
myös haitallisten tekijöiden 
tarkoituksellisesta levittämisestä aiheutuvista 
terveysuhkista; kehitetään ja tapauksen 
mukaan käytetään yhteisön lähestymistapoja 
ja järjestelmiä. 

1.3. Vaihdetaan tietoja strategioista ja 
kehitetään yhteisiä strategioita luotettavan 
tiedon saamiseksi fysikaalisten, kemiallisten 
ja biologisten tekijöiden aiheuttamista ja 
myös lääkärin määräämien aineiden 
tarkoituksellisesta käytöstä tai haitallisten 
tekijöiden tarkoituksellisesta levittämisestä 
aiheutuvista terveysuhkista; kehitetään ja 
tapauksen mukaan käytetään yhteisön 
lähestymistapoja ja järjestelmiä. 
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Or. en

Perustelu

Tietojen vaihtoon olisi kuuluttava myös lääkärin määräämien fysikaalisten, kemiallisen ja 
biologisten tekijöiden (esim. lääkärin määräämät lääkkeet) käytöstä aiheutuvat terveysuhkat, 
sillä monet niistä voivat vahingoittaa terveyttä.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 164
Liite 2, Tavoite 1, 1.3. alakohta

1.3. Vaihdetaan tietoja strategioista ja 
kehitetään yhteisiä strategioita luotettavan 
tiedon saamiseksi fysikaalisten, kemiallisten 
ja biologisten tekijöiden aiheuttamista ja 
myös haitallisten tekijöiden 
tarkoituksellisesta levittämisestä aiheutuvista 
terveysuhkista; kehitetään ja tapauksen 
mukaan käytetään yhteisön lähestymistapoja 
ja järjestelmiä. 

1.3. Vaihdetaan tietoja strategioista ja 
kehitetään yhteisiä strategioita luotettavan 
tiedon saamiseksi fysikaalisten, kemiallisten 
ja biologisten tekijöiden aiheuttamista ja 
myös haitallisten tekijöiden 
tarkoituksellisesta levittämisestä aiheutuvista 
terveysuhkista; kehitetään ja tapauksen 
mukaan käytetään yhteisön lähestymistapoja 
ja järjestelmiä yhteistyössä tautien ehkäisyn 
ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen 
kanssa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 165
Liite 2, Tavoite 1, 1.4. a alakohta (uusi)

1.4. a. Tuetaan toimia luettelon laatimiseksi 
lääkkeistä, jotka sisältävät samaa 
vaikuttavaa ainetta. Luettelon tulee olla 
yleisön saatavilla erityisesti Internetin 
kautta.

Or. el

Perustelu

On olemassa lääkkeitä, jotka sisältävät samaa vaikuttavaa ainetta mutta niiden nimi vaihtelee 
eri jäsenvaltioissa, mikä herättää potilaissa sekaannusta. Näin ollen on erittäin tärkeää laatia 
luettelo lääkkeistä, jotka sisältävät samaa vaikuttavaa ainetta. Luettelon on oltava yleisön 
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saatavilla esimerkiksi Internet-verkkosivustolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 166
Liite 2, Tavoite 1, 1.5. a alakohta (uusi)

1.5. a. Seurataan bakteerien ja 
sairaalainfektioiden antibioottiresistenssiä 
ja kehitetään strategioita niiden 
ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.

Or. el

Perustelu

Antibioottiresistenssin ja sairaalainfektioiden yleistyminen on tällä hetkellä erityisen 
huolestuttavaa. Sen vuoksi on tarpeen kerätä tietoja sekä seurata ja kehittää strategioita 
niiden hoitamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 167
Liite 2, Tavoite 1, 1.6. a alakohta (uusi)

1.6. a. Kehitetään toimia sosiaalisesti 
eristyneiden henkilöiden sairauksien ja 
vammojen ehkäisemiseksi ja 
maahanmuuttajien terveysasioihin 
perehtyneisyyden lisäämiseksi.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan ja Dorette Corbey

Tarkistus 168
Liite 2, Tavoite 1, 1.7. a alakohta (uusi)

1.7. a. Kannustetaan jäsenvaltioita 
perustamaan aidosti riippumattomia 
lääkevalvontalautakuntia seuraamaan 
kaikkien uusien reseptilääkkeiden käyttöä 
ja vaikutuksia kyseisten lääkkeiden 
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hyväksymisestä lähtien.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja. Painopiste olisi asetettava sille, että näiden lautakuntien on 
oltava aidosti riippumattomia eivätkä lääkeyhtiöt saa vaikuttaa niihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 169
Liite 2, Tavoite 1, 1.7. a alakohta (uusi)

1.7. a. Rohkaistaan jäsenvaltioita 
perustamaan aidosti riippumattomat 
lääkevalvontaviranomaiset, jotka valvovat 
uusien reseptilääkkeiden käyttöä ja 
vaikutuksia niiden 
hyväksymispäivämäärästä lähtien.

Or. en

Perustelu

Ei kaipaa perusteluja. On korostettava, että lääkevalvontaviranomaisten on oltava aidosti 
riippumattomia ja vapaita kaikesta lääketehtaiden vaikutuksesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 170
Liite 2, Tavoite 1, 2.1 alakohta

2.1. Laaditaan riskinhallintamenettelyjä 
terveydellisiä hätätilanteita varten ja lisätään 
koordinoidun toiminnan valmiuksia 
hätätilanteita varten.

2.1. Laaditaan riskinhallintamenettelyjä 
terveydellisiä hätätilanteita varten, mukaan 
lukien keskinäistä avustamista koskevat 
menettelyt kulkutautien sattuessa, ja 
lisätään koordinoidun toiminnan valmiuksia 
hätätilanteita varten.

Or. pl

Perustelu

Influenssakulkutaudit ja muiden tautien kasvava uhka luo kuilun unionin rikkaiden ja köhien 
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maiden välille. Jotkut maat saattavat selvitä tautien aiheuttamista haasteista, mutta toiset 
eivät. Siksi ehdotetaan säännöstä avustusmenettelyistä tällaisissa tapauksissa..

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 171
Liite 2, Tavoite 1, 2.2 a alakohta (uusi)

2.2. a. Tunnustaa, että Euroopan 
syntyvyyslukuihin vaikuttavat terveystekijät 
edellyttävät toimia, jotka vaikuttavat 
asianmukaisesti mainittujen ongelmien 
ratkaisemiseen. 

Or. en

Perustelu

Ikääntymisestä johtuva hedelmällisyyden heikentyminen sekä hoidon tarpeessa olevien 
jääminen ilman hoitotoimenpiteitä lisäävät todennäköisesti vaikutusta Euroopan väestöihin ja 
vaikuttavat osaltaan edellä mainittuihin tekijöihin yhteydessä olevaan Euroopan muuttuvaan 
väestökehitykseen. Yhteisön olisi sitouduttava suosittelemaan ja tukemaan asianmukaisten 
palvelujen oikeudenmukaista ja yhtäläistä saatavuutta kaikkialla Euroopassa, jotta 
syntyvyyden aleneminen ja uhkana oleva väestökriisi voidaan välttää ja kehitys voidaan 
kääntää päinvastaiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Tarkistus 172
Liite 2, Tavoite 1, 2.3.a alakohta (uusi)

(2.3 a) Otetaan mukaan väestön köyhimmät 
ryhmät ja varsinkin naiset ensimmäisiksi 
kumppaneiksi terveysalan politiikan 
suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja 
arvioimisessa, jotta 
kansanterveysjärjestelmiä voidaan 
paremmin mukauttaa täyttämään kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien tarpeet.

Or. nl

Perustelu

Ottamalla mukaan ne, joiden asiantuntemus perustuu omaan kokemukseen, voidaan auttaa 
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tiedon keräämisessä miesten ja naisten välisistä eroista, sukupuolitilastojen ja indikaattorien 
kehittämisessä ja sellaisten terveydenhoitojärjestelmien rakentamisessa, joiden tarkoituksena 
on täyttää kaikkein heikoimmassa asemassa ja eniten syrjinnästä kärsivien EU:n 
kansalasiryhmien tarpeet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Tarkistus 173
Liite 2, Tavoite 1, 2.5 alakohta.

2.5. Kehitetään strategioita ja menetelmiä, 
joilla arvioidaan ja parannetaan 
perusrakenteiden (esim. laboratorioiden) ja 
välineiden (esim. ilmaisimien) saatavilla 
oloa ja riittävyyttä sekä 
terveydenhuoltosektorin valmiustilaa, 
perusrakenteita ja nopean toiminnan 
valmiutta.

2.5. Kehitetään strategioita ja menetelmiä, 
joilla arvioidaan ja parannetaan 
perusrakenteiden (esim. laboratorioiden) ja 
välineiden (esim. ilmaisimien) saatavilla 
oloa ja riittävyyttä sekä 
terveydenhuoltosektorin valmiustilaa, 
perusrakenteita ja nopean toiminnan 
valmiutta (myös silloin kun on kyse 
kotioloissa tai erityissairaanhoidossa 
sairastavien potilaiden hoidosta).

Or. it

Perustelu

Pitkäaikaista kotihoitoa saavien ja pitkäaikaissairaiden terveydenhuolto ovat monissa 
eurooppalaisissa maissa perheiden vastuulla. Tämä tilanne aiheuttaa vakavia taloudellisia ja 
psyykkisiä seurauksia. Toissijaisuusperiaatteeseen puuttumatta EU:n on puututtava asiaan ja 
tunnustettava ongelman laajuus, jotta voitaisiin taata parhaalla mahdollisella tavalla 
vakavista sairauksista kärsivien ja pitkäaikaissairaitten hoito sairaaloissa, kotona sekä 
erityisissä hoitolaitoksissa (muun muassa erityissairaaloissa).

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 174
Liite 2, Tavoite 1, 2.7 a alakohta (uusi)

2.7. a. Tutkitaan täydentävän ja 
vaihtoehtoisen hoidon hoitovaikutusta 
kuolleisuuden ja sairastumistiheyden 
alentamiseksi reseptilääkkeisiin verrattuna.

Or. en
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Perustelu

Reseptilääkkeet, joiden tarkoituksena on vähentää kuolleisuutta ja tautitiheyttä, ovat myös 
kuolleisuuden ja tautitiheyden aiheuttajia. USA:ssa tehdyn tutkimuksen mukaan 
reseptilääkkeet ovat 4–6 sijalla kuolinsyiden joukossa USA:ssa. Potilaat ovat entistä
enemmän huolissaan kielteisistä vaikutuksista ja monien tavanomaisten lääkkeiden 
toksisuudesta ja etsivät vähemmän toksisia vaihtoehtoja. Näin ollen on tutkittava täydentävän 
ja vaihtoehtoisen hoidon vaikutusta, ja ne on sisällytettävä tähän ohjelmaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 175
Liite 2, Tavoite 2, 3.1. alakohta

3.1. Riippuvuuteen, esimerkiksi tupakkaan, 
alkoholiin ja huumausaineisiin tai muihin 
riippuvuutta aiheuttaviin aineisiin liittyvät 
terveyden taustatekijät

3.1. Riippuvuuteen, esimerkiksi tupakkaan, 
alkoholiin, bentsodiatsepiinin kaltaisiin 
reseptilääkkeisiin, laittomiin 
huumausaineisiin tai muihin riippuvuutta 
aiheuttaviin aineisiin liittyvät terveyden 
taustatekijät

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1786/2002/EY, tehty 23 päivänä syyskuuta 
2002, yhteisön kansanterveysalan toimintaohjelman (2003—2008) hyväksymisestä, sisältää 
lääkkeiden väärinkäytön ehkäisemisen, joka sisältyy terveyden taustatekijöihin julkisessa 
terveydenhoito-ohjelmassa. On tärkeätä tunnustaa tässä yhteydessä, että laillisten 
reseptilääkkeiden väärinkäytön aiheuttama terveyden heikentyminen on määriteltävä 
terveyden taustatekijäksi. Lääkkeiden väärinkäyttö saattaa vaikuttaa asianomaiseen 
henkilöön samalla tavoin kuin heroiini- ja alkoholiriippuvuus. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 176
Liite 2, Tavoite 2, 3.1. alakohta

3.1. Riippuvuuteen, esimerkiksi tupakkaan, 
alkoholiin ja huumausaineisiin tai muihin 
riippuvuutta aiheuttaviin aineisiin liittyvät 
terveyden taustatekijät

3.1. Riippuvuuteen, esimerkiksi tupakkaan, 
alkoholiin ja huumausaineisiin tai muihin 
riippuvuutta aiheuttaviin aineisiin liittyvät 
terveyden taustatekijät

Or. pl



PE 367.644v01-00 52/81 AM\593879FI.doc

FI

Perustelu

Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 177
Liite 2, Tavoite 2, 3.1. a alakohta (uusi)

3.1. a. Käytännöt, jotka johtavat 
terveellisempään elämään lasten terveyden 
parantamiseksi; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 178
Liite 2, Tavoite 2, kohta 3, alakohta 3.2

3.2. Elämäntapaan, muun muassa 
ravitsemukseen ja fyysiseen aktiivisuuteen, 
seksuaaliterveyteen ja lisääntymisterveyteen 
liittyvät terveyden taustatekijät

3.2. Elämäntapaan, muun muassa 
ravitsemukseen ja fyysiseen aktiivisuuteen, 
seksuaaliterveyteen, lisääntymisterveyteen 
ja mielenterveyteen liittyvät terveyden 
taustatekijät

Or. en

Perustelu

Elämäntyyliin vaikuttavat tekijät, kuten työperäinen stressi ja masennus vaikuttavat 
enenevässä määrin mielenterveyteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Tarkistus 179
Liite 2, Tavoite 2, 3.3 alakohta

3.3. Sosiaaliset ja taloudelliset terveyden 
taustatekijät, etenkin terveyserot ja 
sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden 
vaikutus terveyteen

3.3.Sosiaaliset ja taloudelliset terveyden 
taustatekijät, etenkin terveyserot ja 
sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden 
vaikutus terveyteen sekä haavoittuviin 
väestöryhmiin, esimerkiksi vammaisiin, 
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kohdistuva syrjintä

Or. el

Perustelu

On tarpeen sisällyttää toimia haavoittuviin väestönosiin, kuten vammaisiin, terveysasioissa 
kohdistuvan syrjinnän vähentämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 180
Liite 2, Tavoite 2, 3.3 a alakohta (uusi)

3.3. a. Terveyseroihin, jotka vaikuttavat 
ennaltaehkäisyyn ja parhaaseen 
mahdolliseen terveydenhoitoon, johtavien 
syiden yksilöinti siten, että erityistä 
huomiota kiinnitetään terveyseroihin 
uusissa jäsenvaltioissa; näin ollen olisi 
pyrittävä varmistamaan, että toimet 
kattavat järjestöt ja toiminnan uusissa 
jäsenvaltioissa 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden välillä ja sisällä esiintyy tällä hetkellä huomattavia eroja kansalaisten 
keskimääräisen eliniän, terveydentilan ja hoitoonpääsymahdollisuuksien suhteen. Sen vuoksi 
on hyvin tärkeää, että ohjelmassa ryhdytään toimiin erojen vähentämiseksi ja parhaan 
mahdollisen hoidon edistämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels ja  Antonios Trakatellis

Tarkistus 181
Liite 2, Tavoite 2, 3.4 alakohta

3.4. Ympäristöön liittyvät terveyden 
taustatekijät, etenkin ympäristötekijöiden 
terveysvaikutukset

3.4. Ympäristöön liittyvät terveyden 
taustatekijät, etenkin ympäristötekijöiden 
terveysvaikutukset, mukaan luettuina 
karsinogeeniset, mutageeniset, 
reproduktiotoksiset ja allergeeniset aineet 
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Or. en

Perustelu

Altistuminen karsinogeenisille, mutageenisille, reproduktiotoksisille ja allergeenisille aineille 
ovat Euroopan kansalaisten tärkeimpiä huolenaiheita, jotka koskevat vastasyntyneitä, lapsia 
ja raskaana olevia naisia, minkä vuoksi mainituille aineille altistuminen olisi sisällytettävä 
ohjelmaan kuuluviin toimiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 182
Liite 2, Tavoite 2, 3.4 alakohta

3.4. Ympäristöön liittyvät terveyden 
taustatekijät, etenkin ympäristötekijöiden 
terveysvaikutukset

3.4. Ympäristöön liittyvät terveyden 
taustatekijät, etenkin ympäristötekijöiden 
terveysvaikutukset erityisesti sisäilman 
laatu ja monialtistuminen kemikaaleille;

Or. en

Perustelu

Altistuminen sisäilman epäpuhtauksille tunnustetaan tekijäksi, joka edistää merkittävästi 
ympäristön aiheuttamia sairauksia, kuten allergioita sekä lyhytaikaisia ja pitkäaikaisia 
hengityselinten sairauksia. Sisätiloista on löydetty useita epäpuhtauksia, joista useat 
esiintyvät suurempina pitoisuuksina kuin ulkoilman epäpuhtaudet. Kemiallisen altistumisen 
vaikutuksia arvioidaan edelleen ainekohtaisesti, mikä johtaa potentiaalisten vaikutusten 
systemaattiseen aliarvioimiseen. Tämän vuoksi erityishuomio on kohdistettava sisäilman 
laatuun ja monialtistumiseen kemikaaleille. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 183
Liite 2, Tavoite 2, 3.4 a alakohta (uusi)

3.4.a. Merkittävien sairauksien 
merkkitekijöiden analysointi ja 
ehkäisystrategioiden kehittäminen;

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja. Korvaa tarkistuksen 68.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Tarkistus 184
Liite 2, Tavoite 2, 3.5 a alakohta (uusi)

3.5.a. Kehitetään strategioita ja 
vaihdetaan parhaita käytänteitä 
vammojen ehkäisemiseksi, aina kun 
mahdollista, ja vammaisten terveyden 
parantamiseksi

Or. el

Perustelu

On hyvin tärkeää sisällyttää toimia, jotta kehitetään strategioita ja vaihdetaan parhaita 
käytänteitä vammojen ehkäisemiseksi silloin, kun se on mahdollista, ja vammaisten terveyden 
parantamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 185
Liite 2, Tavoite 2, 3.5 a alakohta (uusi)

3.5.a. Vanhemmille ja lapsille 
tarkoitettujen ravitsemusalan 
koulutusyksiköiden kehittämisen 
tukeminen sellaisten toimien avulla, jotka 
saavuttavat myös koulutuksen
ulkopuolelle jäävät väestönosat

Or. de

Perustelu

Vääränlaisesta ruokavaliosta johtuva ylipaino ja liikalihavuus lapsilla, jotka todennäköisesti 
kärsivät samasta ongelmasta myös aikuisina, on kasvava ongelma Euroopassa. Ongelma olisi 
pyrittävä ratkaisemaan kohdennetuin toimin, jotka saavuttavat myös koulutuksen ulkopuolelle 
jäävät väestönosat.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 186
Liite 2, Tavoite 2, 3.5 b alakohta (uusi)

3.5.b. Yritysten ennaltaehkäiseviä 
terveysalan toimia koskevien strategioiden 
tukeminen

Or. de

Perustelu

Yrityksillä tulisi olla käytettävissään "terveyttä edistävää rakennusainesta", jota ne voivat 
hyödyntää työntekijöilleen tarjottavassa terveyskasvatuksessa ja heidän terveytensä 
suojelussa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 187
Liite 2, Tavoite 2, 3.5 c alakohta (uusi)

3.5. c. Vanhusten sairauksien 
diagnosointia ja hoitoa parantavien toimien 
tukeminen

Or. de

Perustelu

Geriatrista lääketiedettä on tuettava EU:n jäsenvaltioissa. Niin sanotuista iän mukana 
tulevista sairauksista kärsivien vanhusten diagnosointi ja hoito edellyttävät erityistä huomiota 
ja erityisiä menetelmiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 188
Liite 2, Tavoite 2, 3.7 a alakohta (uusi)

3.7. a. Merkkitekijöiden analysointi, 
geeniseulonta, yksilökohtaiset ja biologiset  
tekijät.

Or. en
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Perustelu

Nämä tekijät lueteltiin erityisesti voimassa olevassa yhteisön kansanterveysalan 
toimintaohjelmassa, mutta ne puuttuvat uuden kansanterveysalan toimintaohjelman tekstistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 189
Liite 2, Tavoite 2, 3.7 b alakohta (uusi)

3.7. b. Sukupuolen ja iän mukaan eritellyt 
terveysnäkökohdat.

Or. en

Perustelu

Terveyden sukupuolinäkökohtia ei ole tunnustettu huolimatta viimeaikaisista tutkimuksista, 
joissa on korostettu sekä miesten että naisten terveyden sukupuolieroja ja epätasa-
arvoisuuksia. Ikääntyminen mainitaan johdannossa, mutta se puuttuu 
säännöstekstiluonnoksesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 190
Liite 2, Tavoite 2, 3.7 b alakohta (uusi)

3.7. b. Sukupuolen ja iän mukaan eritellyt 
terveysnäkökohdat.

Or. en

Perustelu

Ohjelmaan olisi sisällytettävä sellaisinaan myös terveyden sukupuoli- ja ikänäkökohdat, 
koska miesten ja naisten terveydessä esiintyy sukupuolieroja, jotka vaikuttavat monella 
tavalla terveydestä johtuvaan eliniänodotteen pidentymiseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 191
Liite 2, Tavoite 3, 4.1. alakohta

4.1. Kehitetään ja toteutetaan toimia niihin 
sairauksiin reagoimiseksi, jotka ovat 
erityisen merkittäviä niiden yhteisölle 
aiheuttamansa kokonaiskuormituksen takia, 
silloin kun yhteisön toiminta voi tuoda 
merkittävää lisäarvoa kansallisiin toimiin. 

4.1. Kehitetään ja toteutetaan toimia niihin 
sairauksiin (erityisesti sydän- ja 
verisuonitauteihin) reagoimiseksi, jotka 
ovat erityisen merkittäviä niiden yhteisölle 
aiheuttamansa kokonaiskuormituksen sekä 
sen vuoksi , että ne ovat  potentiaalisen 
eliniän lyhentymisen ja työkyvyttömyyden 
tärkeimpiä aiheuttajia, silloin kun yhteisön 
toiminta voi tuoda merkittävää lisäarvoa 
kansallisiin toimiin. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan sekä sairauksia että niiden aiheuttajia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 192
Liite 2, Tavoite 3,  4.1. alakohta

4.1. Kehitetään ja toteutetaan toimia niihin 
sairauksiin reagoimiseksi, jotka ovat 
erityisen merkittäviä niiden yhteisölle 
aiheuttamansa kokonaiskuormituksen takia, 
silloin kun yhteisön toiminta voi tuoda 
merkittävää lisäarvoa kansallisiin toimiin. 

4.1. Kehitetään ja toteutetaan toimia niihin 
sairauksiin, erityisesti sydän- ja 
verisuonitauteihin, mielisairauteen, 
syöpään, diabetekseen ja 
keuhkosairauksiin reagoimiseksi, jotka ovat 
erityisen merkittäviä niiden yhteisölle 
aiheuttamansa kokonaiskuormituksen takia, 
silloin kun yhteisön toiminta voi tuoda 
merkittävää lisäarvoa kansallisiin toimiin. 

Or. en

Perustelu

Laajemman väestön terveyden huomioonottaminen ja erittäin riskialttiiden ryhmien 
määrittäminen ovat yhtä tärkeitä tavoitteita. Esimerkiksi WHO arvioi Euroopan 
terveysraportissaan vuonna 2005, että kohtuullinenkin koko väestöä koskeva samanaikainen 
verenpaineen ja kolesteroliarvojen alentaminen sekä liikalihavuuden ja tupakoinnin 
vähentäminen laskevat sydän- ja verisuonitautien esiintymisen alle puoleen entisestä.
Parhaiden käytäntöjen levittäminen kaikkialle Euroopassa tuo lisäarvoa primaarin ja 
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sekundaarisen ehkäisemisen kansallisille terveysstrategioille, ennaltaehkäisemisen 
suuntaviivojen kehittäminen ja täytäntöönpano mukaan luettuna. EU:n tason toimia voidaan 
puolustaa myös sillä, että niillä puututaan jäsenvaltioiden väliseen epätasa-arvoon 
esimerkiksi analysoimalla tehokkaita EU:n toimintamuotoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Georgs Andrejevs ja Alojz Peterle

Tarkistus 193
Liite 2, Tavoite 3,  4.1. alakohta

4.1. Kehitetään ja toteutetaan toimia niihin 
sairauksiin reagoimiseksi, jotka ovat 
erityisen merkittäviä niiden yhteisölle 
aiheuttamansa kokonaiskuormituksen takia, 
silloin kun yhteisön toiminta voi tuoda 
merkittävää lisäarvoa kansallisiin toimiin. 

4.1. Kehitetään ja toteutetaan toimia niihin 
sairauksiin, erityisesti sydän- ja 
verisuonitauteihin, mielisairauteen, 
syöpään, diabetekseen reagoimiseksi, jotka 
ovat erityisen merkittäviä niiden yhteisölle 
aiheuttamansa kokonaiskuormituksen takia, 
silloin kun yhteisön toiminta voi tuoda 
merkittävää lisäarvoa kansallisiin toimiin. 

Or. en

Perustelu

Laajemman väestön terveyden huomioonottaminen ja erittäin riskialttiiden ryhmien 
määrittäminen ovat yhtä tärkeitä tavoitteita. Esimerkiksi WHO arvioi Euroopan 
terveysraportissaan vuonna 2005, että kohtuullinenkin koko väestöä koskeva samanaikainen 
verenpaineen ja kolesteroliarvojen alentaminen sekä liikalihavuuden ja tupakoinnin 
vähentäminen laskevat verisuonitautien esiintymisen alle puoleen (sydän- ja verisuonitaudit 
ovat suurimpia kuolleisuuden ja työkyvyttömyyden aiheuttajia Euroopassa).

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Jöns

Tarkistus 194
Liite 2, Tavoite 3, 4.1. alakohta

4.1. Kehitetään ja toteutetaan toimia niihin 
sairauksiin reagoimiseksi, jotka ovat 
erityisen merkittäviä niiden yhteisölle 
aiheuttamansa kokonaiskuormituksen takia, 
silloin kun yhteisön toiminta voi tuoda 
merkittävää lisäarvoa kansallisiin toimiin.

4.1. Kehitetään ja toteutetaan toimia niihin 
sairauksiin reagoimiseksi, jotka ovat 
erityisen merkittäviä niiden yhteisölle 
aiheuttamansa kokonaiskuormituksen takia, 
silloin kun yhteisön toiminta voi tuoda 
merkittävää lisäarvoa kansallisiin toimiin. 
Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi sydän-
ja verisuonitaudit, syöpä, diabetes ja 
reuma.
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Or. de

Perustelu

Tässä kohdin olisi mainittava ainakin osa vakavista sairauksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 195
Liite 2, Tavoite 3, 4.2 alakohta

4.2.  Valmistellaan ja toteutetaan sairauden 
ehkäisyä koskevia strategioita ja 
toimenpiteitä etenkin kartoittamalla 
parhaita toimintatapoja ja kehittämällä 
ohjeistoja ja suosituksia myös 
sekundaarisesta ennaltaehkäisystä, 
seulonnoista ja varhaisesta 
havaitsemisesta.

4.2. Valmistellaan ja toteutetaan sairauden 
ehkäisyä ja kuntoutusta koskevia 
strategioita ja toimenpiteitä etenkin 
seuraavasti:

– keskittymällä riskitekijöiden kehittymisen 
ehkäisemiseen (tautiriskien ehkäisemiseen 
seuraavissa sukupolvissa),

– kehittämällä primaarista ennaltaehkäisyä 
oireettomassa aikuisväestössä, 
joukkoehkäiseminen ja suuren riskin 
strategiat mukaan luettuina,

– kartoittamalla parhaita toimintatapoja ja 
kehittämällä ohjeistoja ja suosituksia, myös 
sekundaarisesta ennaltaehkäisystä, 
seulonnoista ja varhaisesta havaitsemisesta 
(siten, että erityisesti korostetaan 
strategioita, joiden tarkoituksena on 
poistaa ohjeiden, suositusten ja todellisen 
käytännön väliset erot),

– edistämällä ja kehittämällä 
riskinarviointistrategioita,

– ottamalla huomioon sukupuolten väliset 
erot sekä väestön ikääntyminen,
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Or. en

Perustelu

Ennaltaehkäisemistä on harjoitettava kokonaisvaltaisesti, toisin sanoen sekä nuorten että 
ikääntyneiden ja sekä miesten että naisten keskuudessa sekä aikaisemmin sairauksista 
kärsineen väestön keskuudessa. Tämä voidaan toteuttaa yksinkertaisesti siten, että 
perusterveydenhoidon työntekijät ja yleislääkärit voivat käyttää riskinarvioinnin välineitä. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä terveydenhoitohenkilöstön kouluttamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 196
Liite 2, Tavoite 3, 4.2 alakohta

4.2. Valmistellaan ja toteutetaan sairauden 
ehkäisyä koskevia strategioita ja 
toimenpiteitä etenkin kartoittamalla parhaita 
toimintatapoja ja kehittämällä ohjeistoja ja 
suosituksia myös sekundaarisesta 
ennaltaehkäisystä, seulonnoista ja 
varhaisesta havaitsemisesta.

4.2. Valmistellaan ja toteutetaan sairauden 
ehkäisyä koskevia strategioita ja 
toimenpiteitä etenkin kartoittamalla parhaita 
toimintatapoja ja kehittämällä ohjeistoja ja 
suosituksia myös sekundaarisesta 
ennaltaehkäisystä, seulonnoista ja 
varhaisesta havaitsemisesta. Etusija olisi 
annettava edellä 4.1 kohdassa luetelluille 
toimille;

Or. en

Perustelu

Laajemman väestön terveyden huomioonottaminen ja erittäin riskialttiiden ryhmien 
määrittäminen ovat yhtä tärkeitä tavoitteita. Esimerkiksi WHO arvioi Euroopan 
terveysraportissaan vuonna 2005, että kohtuullinenkin koko väestöä koskeva samanaikainen 
verenpaineen ja kolesteroliarvojen alentaminen sekä liikalihavuuden ja tupakoinnin 
vähentäminen laskevat sydän- ja verisuonitautien esiintymisen alle puoleen entisestä.
Parhaiden käytäntöjen levittäminen kaikkialle Euroopassa tuo lisäarvoa primaarin ja 
sekundaarisen ehkäisemisen kansallisille terveysstrategioille, ennaltaehkäisemisen 
suuntaviivojen kehittäminen ja täytäntöönpano mukaan luettuna. EU:n tason toimia voidaan 
puolustaa myös sillä, että niillä puututaan jäsenvaltioiden väliseen epätasa-arvoon 
esimerkiksi analysoimalla tehokkaita EU:n toimintamuotoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Georgs Andrejevs ja Alojz Peterle

Tarkistus 197
Liite 2, Tavoite 3, 4.2 alakohta



PE 367.644v01-00 62/81 AM\593879FI.doc

FI

4.2. Valmistellaan ja toteutetaan sairauden 
ehkäisyä koskevia strategioita ja 
toimenpiteitä etenkin kartoittamalla parhaita 
toimintatapoja ja kehittämällä ohjeistoja ja 
suosituksia myös sekundaarisesta 
ennaltaehkäisystä, seulonnoista ja 
varhaisesta havaitsemisesta.

4.2. Valmistellaan ja toteutetaan sairauden 
ehkäisyä koskevia strategioita ja 
toimenpiteitä etenkin kartoittamalla parhaita 
toimintatapoja ja kehittämällä ohjeistoja ja 
suosituksia myös sekundaarisesta 
ennaltaehkäisystä, seulonnoista ja 
varhaisesta havaitsemisesta. Etusija olisi 
annettava edellä 4.1 kohdassa luetelluille 
toimille.

Or. en

Perustelu

Parhaiden käytäntöjen levittäminen kaikkialle Euroopassa tuo lisäarvoa primaarin ja 
sekundaarisen ennaltaehkäisemisen kansallisille terveysstrategioille, ennaltaehkäisemisen 
suuntaviivojen kehittäminen ja täytäntöönpano mukaan luettuna. EU:n tason toimia voidaan 
puolustaa myös sillä, että niillä puututaan jäsenvaltioiden väliseen epätasa-arvoon 
esimerkiksi analysoimalla tehokkaita EU:n toimintamuotoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Jöns

Tarkistus 198
Liite 2, Tavoite 3, 4.2 alakohta

4.2. Valmistellaan ja toteutetaan sairauden
ehkäisyä koskevia strategioita ja 
toimenpiteitä etenkin kartoittamalla parhaita 
toimintatapoja ja kehittämällä ohjeistoja ja 
suosituksia myös sekundaarisesta
ennaltaehkäisystä, seulonnoista ja 
varhaisesta havaitsemisesta.

4.2. Valmistellaan ja toteutetaan 
sairauksien, kuten sydän- ja 
verisuonitautien, syövän, diabeteksen ja 
reuman, ehkäisyä koskevia strategioita ja 
toimenpiteitä etenkin kartoittamalla parhaita
toimintatapoja ja kehittämällä ohjeistoja ja 
suosituksia myös sekundaarisesta 
ennaltaehkäisystä, seulonnoista ja 
varhaisesta havaitsemisesta.

Or. de

Perustelu

Painopiste olisi myös tässä kohdin oltava vakavissa sairauksissa, koska ennaltaehkäisystä, 
seurannasta ja varhaisesta havaitsemisesta saatava hyöty on suurinta, kun otetaan huomioon 
näistä sairauksista kärsivien suuri määrä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 199
Liite 2, Tavoite 3, 4.2 alakohta

4.2. Valmistellaan ja toteutetaan sairauden 
ehkäisyä koskevia strategioita ja 
toimenpiteitä etenkin kartoittamalla parhaita 
toimintatapoja ja kehittämällä ohjeistoja ja 
suosituksia myös sekundaarisesta
ennaltaehkäisystä, seulonnoista ja 
varhaisesta havaitsemisesta.

4.2. Valmistellaan ja toteutetaan sairauden 
ehkäisyä koskevia strategioita ja 
toimenpiteitä etenkin kartoittamalla parhaita 
toimintatapoja ja kehittämällä ohjeistoja ja 
suosituksia myös sekundaarisesta 
ennaltaehkäisystä, seulonnoista ja 
varhaisesta havaitsemisesta, etenkin kun on 
kyse vakavista sairauksista, kuten syövästä, 
sydäntaudeista, diabeteksesta, psyykkisistä 
sairauksista ja reumasta.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis ja Frederika Brepoels

Tarkistus 200
Liite 2, Tavoite 3, 4.2 a  alakohta (uusi)

4.2. a. Immunisaatiota ja rokotuksia 
koskevien strategioiden valmistelu sekä
niiden täytäntöönpanoa koskevat 
suositukset.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Georgs Andrejevs ja Alojz Peterle

Tarkistus 201
Liite 2, Tavoite 3, 4.2 alankohdan 1 a  alakohta (uusi)

Sen mukaisesti komissio antaa tämän 
puiteohjelman voimassaolon aikana 
ehdotukset neuvoston suosituksiksi, jotka 
koskevat seuraavien tautien 
ennaltaehkäisyä, määritystä ja valvontaa:

• sydän- ja verisuonitaudit,



PE 367.644v01-00 64/81 AM\593879FI.doc

FI

• diabetes,
• syöpä,
• mielisairaudet.

Or. en

Perustelu

Mainitut neljä sairautta muodostavat suurimman osan Euroopan sairausrasituksesta. Näitä 
tauteja koskevien parhaiden käytäntöjen siirtäminen Euroopan laajuisesti tuo epäilemättä 
lisäarvoa kansallisille terveysstrategioille. EU:n tason toimia voidaan puolustaa myös 
tehokkuudella sekä sillä, että niillä puututaan jäsenvaltioiden toimen väliseen 
epäjohdonmukaisuuteen. Mainitut sairaudet ovat jo eri tavoilla saaneet osakseen EU:n tason 
huomiota, mutta se on ollut epäyhtenäistä, minkä vuoksi EU:n  pitäisi osallistua näiden 
tautien ennaltaehkäisemiseen, määritykseen ja valvontaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Georgs Andrejevs ja Alojz Peterle

Tarkistus 202
Liite 2, Tavoite 3, 4.3 a alakohta (uusi)

4.3. a. Strategioiden ja toimenpiteiden 
kehittäminen terveyttä koskevan 
eriarvoisuuden syiden käsittelemiseksi 
ennaltaehkäisyn, terveystietoisen 
käyttäytymisen edistämisen, sairauksien 
vähentämisen sekä parhaan mahdollisen 
hoidon avulla

Or. en

Perustelu

Eriarvoisuuden vähentäminen on yksi ohjelman painopistealueista. Jäsenvaltioille on ollut 
hyötyä esimerkiksi eurooppalaisen syöväntorjuntaohjeiston edistämisestä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 203
Liite 2, Tavoite 3, 4.3 a alakohta (uusi)

4.3. a. Tuetaan toimia ja tiedottamista 
potilaiden liikkuvuuden parantamiseksi, 
jotta tiedotetaan sellaisista hoidoista, joita 
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ei ole saatavilla potilaan 
kotijäsenvaltiossa, ja kiireellisesti 
tarvittavaan sellaiseen hoitoon pääsystä, 
jota ei voida heti aloittaa potilaan 
kotijäsenvaltiossa.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 204
Liite 2, Tavoite 3, 4.3 b alakohta (uusi)

4.3. b. Edistetään etähoitoa pyrkien 
terveyspalvelujen verkottumiseen, 
potilaiden liikkuvuuden helpottamiseen ja 
kotihoidon tarjoamiseen erityisesti 
vanhuksille, vammaisille ja eristyksissä 
oleville henkilöille.

Or. el

Perustelu

Etähoitosovellukset edistävät potilaiden liikkuvuutta, koska ne helpottavat heidän 
mahdollisuuksiaan hyödyntää terveyspalveluja nopeasti ja asianmukaisesti. Vastaavasti 
niiden tarjoaminen ja etähoitona annettavan kotihoidon tarjoaminen vanhuksille, vammaisille 
ja eristyksissä oleville henkilöille auttaa vähentämään sairauksien ja vammojen seurauksia ja 
järkeistämään terveysalan menoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giovanni Berlinguer

Tarkistus 205
Liite 2, Tavoite 3, 4.4 a alakohta (uusi)

4.4. a. Hyvien käytäntötapojen sekä 
tietämyksen vaihto, psyykkisen 
hyvinvoinnin edistäminen sekä psyykkisten 
sairauksien ehkäiseminen ja hoitaminen 
muun muassa tarjoamalla hoitolaitosten 
ulkopuolisia palveluja, sekä 
hoitopalveluiden tarjoamisella potilaille 
ensihoidossa, väestökeskuksissa ja yleisissä 
sairaaloissa hoitoa tarvitsevien sekä heidän 
lähiomaisten tarpeiden mukaan sosiaalisen 
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yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksessa viitataan psyykkistä hyvinvointia koskevaan vihreään kirjaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan ja Dorette Corbey

Tarkistus 206
Liite 2, Tavoite 3, 4.5 a  alakohta(uusi)

4.5. a. Tiedonpuutteen määrittäminen 
tärkeimpien tautien torjumiseksi ja 
tutkimuskannustinten tarjoaminen 
seitsemännen puiteohjelman avulla. 

Or. en

Perustelu

EU:n olisi koottava voimansa tiedonpuutteiden määrittämiseksi 7. puiteohjelman avulla. 
Ennakoivampi tutkimuspolitiikka ja julkisten varojen käyttäminen saattaa vähentää sellaisten 
sairauksien hoitamisen puutteita, joiden vähentäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa 
lääketehtaille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 207
Liite 2, Tavoite 4, 5.1 alakohta

5.1. Helpotetaan terveydenhuoltopalvelujen 
ostoa ja tarjontaa maiden rajojen yli sekä 
kerätään ja vaihdetaan tietoa resurssien 
jakamisen ja rajatylittävien hoitopalveluiden 
käytön edistämiseksi. 

5.1. Helpotetaan potilaiden liikkuvuutta ja 
terveydenhuoltopalvelujen ostoa ja tarjontaa 
maiden rajojen yli sekä kerätään ja 
vaihdetaan tietoa resurssien jakamisen ja 
rajatylittävien hoitopalveluiden käytön 
edistämiseksi. 

Or. en

Perustelu

Potilaiden liikkuvuus on tärkeää EU:n kansalaisten kannalta. EU voi tuottaa merkittävää 
lisäarvoa, minkä vuoksi potilaiden liikkuvuus olisi sisällytettävä ohjelmaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 208
Liite 2, Tavoite 4, 5.1 alakohta

5.1. Helpotetaan terveydenhuoltopalvelujen 
ostoa ja tarjontaa maiden rajojen yli sekä 
kerätään ja vaihdetaan tietoa resurssien 
jakamisen ja rajatylittävien hoitopalveluiden 
käytön edistämiseksi. 

5.1. Helpotetaan terveydenhuoltopalvelujen 
ostoa ja tarjontaa ja potilaiden liikkuvuutta
maiden rajojen yli sekä kerätään ja 
vaihdetaan tietoa resurssien jakamisen ja 
rajatylittävien hoitopalveluiden käytön 
edistämiseksi. 

Or. en

Perustelu

Potilaiden liikkuvuus on Euroopan kansalaisten kannalta tärkeä rajatylittävä tekijä, jonka 
yhteydessä EU voi tuottaa merkittävää lisäarvoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Irena Belohorská

Tarkistus 209
Liite 2, Tavoite 4, 5.1 alakohta

5.1. Helpotetaan terveydenhuoltopalvelujen 
ostoa ja tarjontaa maiden rajojen yli sekä 
kerätään ja vaihdetaan tietoa resurssien 
jakamisen ja rajatylittävien hoitopalveluiden 
käytön edistämiseksi. 

5.1. Helpotetaan terveydenhuoltopalvelujen 
ostoa ja tarjontaa maiden rajojen yli sekä 
kerätään ja vaihdetaan tietoa resurssien 
jakamisen ja rajatylittävien hoitopalveluiden 
käytön edistämiseksi; ulkomaisia 
terveyspalvelujen tarjoajia ja ulkomailla 
käytettävissä olevia palveluja koskevat 
tiedot sekä terveydenhoitokustannusten 
korvaamista koskevat selkeät säännöt 
mukaan luettuina. 

Or. en

Perustelu

Potilailla ei ole riittävästi tietoja ulkomaisista terveyspalvelujen tarjoajista ja  
terveydenhoitokustannusten korvaamista koskevat säännöt ovat epäselvät ja aiheuttavat 
sekaannuksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Tarkistus 210
Liite 2, Tavoite 4, 5.1 alakohta

5.1. Helpotetaan terveydenhuoltopalvelujen 
ostoa ja tarjontaa maiden rajojen yli sekä 
kerätään ja vaihdetaan tietoa resurssien 
jakamisen ja rajatylittävien hoitopalveluiden 
käytön edistämiseksi. 

5.1. Helpotetaan terveydenhuoltopalvelujen 
ostoa ja tarjontaa maiden rajojen yli sekä 
kerätään ja vaihdetaan tietoa resurssien 
jakamisen ja rajatylittävien hoitopalveluiden 
käytön edistämiseksi etenkin silloin kun on 
kyse harvinaisista ja erittäin harvinaisista 
sairauksista. 

Or. it

Perustelu

Euroopan väestöstä yli seitsemän prosenttia kärsii harvinaisista tai erittäin harvinaisista 
sairauksista. Näistä sairauksista aiheutuu usein mittavia kustannuksia  eri sairauksiin 
sairastuneille, ja usein ongelmat johtuvat erilaisia hoitomenetelmiä koskevasta 
tiedonpuutteesta sekä asianmukaisten hoitopalveluiden puutteesta. Ottaen huomioon, että 
asianmukaista lääketieteellistä käytäntöä koskevien tietojen vaihto voisi olla tehokkaampaa, 
jos se toteutetaan Euroopan unionin tasolla kansallisen tason sijaan. Näin ollen on todettava, 
että kyseessä olevien sairausten nujertamisen on oltava yksi yhteisön terveydenhuollon 
ohjelmien tärkeimmistä tavoitteista vuosina 2007–2013.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 211
Liite 2, Tavoite 4, 5.1 a alakohta (uusi)

5.1. a. Tehdään yhteistyötä jäsenvaltioiden 
välillä niiden terveydenhoitojärjestelmien 
täydentävyyden parantamiseksi 
rajatylittävillä alueilla.

Or. nl

Perustelu

Teksti perustuu perustuslakiluonnokseen, ks. III-278 artiklan 2 kohta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis ja Linda McAvan

Tarkistus 212
Liite 2, Tavoite 4, 5.2 alakohta

5.2. Vaihdetaan tietoja 
terveydenhuoltohenkilöstön liikkuvuudesta 
ja pyritään hallitsemaan liikkuvuuden 
seurauksia. 

5.2. Vaihdetaan tietoja 
terveydenhuoltohenkilöstön liikkuvuudesta 
ja pyritään hallitsemaan liikkuvuuden 
seurauksia ja edistetään potilaiden 
liikkuvuutta koskevia toimia.

Or. en

Perustelu

Potilaiden ja terveydenhuoltohenkilöstön liikkuvuus on tosiasia, minkä vuoksi on kerättävä ja 
analysoitava asiaa koskevia tietoja tähän kysymykseen liittyvien ongelmien ja haasteiden 
käsittelemiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Irena Belohorská

Tarkistus 213
Liite 2, Tavoite 4, 5.2 alakohta

5.2. Vaihdetaan tietoja 
terveydenhuoltohenkilöstön liikkuvuudesta 
ja pyritään hallitsemaan liikkuvuuden 
seurauksia.

5.2. Vaihdetaan tietoja 
terveydenhuoltohenkilöstön liikkuvuudesta 
ja pyritään hallitsemaan liikkuvuuden 
seurauksia ottaen huomioon, että 
terveydenhuoltohenkilöstön liikkuvuus 
saattaa vähentää joidenkin jäsenvaltioiden 
terveydenhoitohenkilöstön kapasiteettia.

Or. en

Perustelu

Terveydenhuoltohenkilöstön liikkuvuuden lisääntyminen aiheuttaa ongelmia, koska se 
vähentää lääkäreiden, sairaanhoitajien ja muun hoitohenkilöstön määrää joissakin 
jäsenvaltioissa, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa..

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan ja Dorette Corbey

Tarkistus 214
Liite 2, Tavoite 4, 5.3 alakohta.
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5.3. Perustetaan yhteisön 
yhteistyöjärjestelmä vertailukeskuksia ja 
muita vähintään kahden jäsenvaltion 
terveydenhuoltojärjestelmien 
yhteistyörakenteita varten. 

5.3. Perustetaan yhteisön 
yhteistyöjärjestelmä vertailukeskuksia ja 
muita vähintään kahden jäsenvaltion 
terveydenhuoltojärjestelmien 
yhteistyörakenteita varten, joka avulla 
lääkärit ja muu terveydenhuoltohenkilöstö 
voivat soveltaa ennaltaehkäisyä ja hoitoa 
koskevia EU:n parhaita käytäntöjä ja 
parasta saatavissa olevaa tietoa. 

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisten viitekeskusten perustaminen merkittävimpiä sairauksia (kuten sydän- ja 
vesisuonitaudit, diabetes, keuhkosairaudet, mielenterveys...) varten voi levittää sekä 
ennaltaehkäisyä että hoitoa koskevan tiedon ja parhaiden käytäntöjen levittämistä EU:n 
laajuisesti. Nämä keskukset voivat myös edistää tauteja koskevien tietojen antamista 
kansalaisille/potilaille, mikä parantaa tietoisuutta ennaltaehkäisemisen mahdollisuuksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Tarkistus 215
Liite 2, Tavoite 4, 5.3 a alakohta (uusi)

5.3. a. Käytetään EU:n toimielimissä 
standardoituja tietoja ja yhteisiä 
indikaattoreita sukupuolten välisen 
eriarvoisuuden mittaamiseksi 
lääketieteellisissä palveluissa ja 
terveydenhoitopalveluissa EU:ssa.

nl

Perustelu

Tiedon kerääminen ja sellaisten terveydenhoitojärjestelmien rakentaminen, joiden 
tarkoituksena on täyttää erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja eniten 
syrjinnästä kärsivien ryhmien tarpeet, auttavat tuottamaan standardoituja tietoja. Tässä 
yhteydessä on kuitenkin oleellisen tärkeää soveltaa tiukasti toissijaisuusperiaatetta ja ottaa 
huomioon jäsenvaltioiden terveydenhoitojärjestelmien erityispiirteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 216
Liite 2, Tavoite 4, 5.5 alakohta
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5.5. Annetaan terveydenhuoltojärjestelmiä ja 
sairaanhoitoa koskevaa tietoa potilaille, 
terveydenhuollon ammattilaisille ja 
poliittisille päättäjille terveyttä koskevien 
yleisten tiedotustoimien yhteydessä; 
tarjotaan välineet tietojen vaihtoa ja 
levittämistä varten eurooppalaista sähköisen 
terveydenhuollon aluetta koskevan 
toimintasuunnitelman puitteissa.

5.5. Annetaan terveydenhuoltojärjestelmiä ja 
sairaanhoitoa koskevaa tietoa potilaille, 
terveydenhuollon ammattilaisille ja 
poliittisille päättäjille terveyttä koskevien 
yleisten tiedotustoimien yhteydessä; 
tarjotaan välineet tietojen vaihtoa ja 
levittämistä varten eurooppalaista sähköisen 
terveydenhuollon aluetta koskevan 
toimintasuunnitelman puitteissa siten, että 
samalla otetaan käyttöön terveyteen 
liittyvien verkkosivujen tiukat 
laatuvaatimukset.

Or. en

Perustelu

Internet voi merkittävästi lisätä terveystietojen tarjoamista. Julkista rahoitusta olisi kuitenkin 
annettava vain tiukat laatuvaatimuksen täyttäville terveydenhuoltoalan sähköisille 
sovelluksille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 217
Liite 2, Tavoite 4, 5.6 alakohta

5.6. Kehitetään välineitä, joilla arvioidaan 
yhteisön politiikan osa-alueiden vaikutusta 
terveydenhuoltojärjestelmiin.

5.6. Kehitetään välineitä, joilla arvioidaan 
yhteisön politiikan osa-alueiden vaikutusta 
terveydenhuoltojärjestelmiin, erityisesti 
laajentumisen ja Lissabonin strategian 
seurauksiin.

Or. en

Perustelu

Sekä laajentuminen että Lissabonin strategia vaikuttavat todennäköisesti hyvin merkittävästi 
terveydenhuoltojärjestelmiin, minkä vuosi ne on mainittava erityisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Irena Belohorská

Tarkistus 218
Liite 2, Tavoite 4, 5.7 alakohta

5.7. Kehitetään ja toteutetaan toimia 5.7. Kehitetään ja toteutetaan toimia 
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potilaiden turvallisuuden ja laadukkaan 
hoidon edistämiseksi.

potilaiden turvallisuuden ja laadukkaan 
hoidon edistämiseksi 
terveydenhuoltojärjestelmiin ottaen 
huomioon, että potilasturvallisuus ja 
kielteiset vaikutukset ovat läheisessä 
yhteydessä toisiinsa, ja että kielteisten 
vaikutusten yksilöimätön seuranta 
minimoisi kielteisten vaikutusten 
esiintymisen.

Or. en

Perustelu

Potilailla on oikeus odottaa, että heidän turvallisuutensa terveyspalvelujen käyttäjänä 
varmistetaan optimaalisesti. Terveydenhoitoala on erittäin riskialtis ala, koska hoitovirheet 
voivat aiheuttaa enemmän kielteisiä vaikutuksia kuin taudit ja sairaudet, ja koska ne voivat 
johtaa vakaviin seurauksiin, komplikaatioihin ja potilaiden kärsimyksiin. Sen vuoksi on 
otettava käyttöön välineitä, joiden tarkoituksena on vähentää kielteisten vaikutusten 
esiintymistiheyttä ja seurauksia ottamalla oppia aikaisemmista kielteisistä vaikutuksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 219
Liite 2, Tavoite 5, 1 otsikko (uusi) johdantokappaleen jälkeen

TIETOJEN KERÄÄMINEN, 
TERVEYSTILANTEEN SEURANTA JA 

TIETOJEN LEVITTÄMINEN

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 220
Liite 2, Tavoite 4, 6.1 a alakohta (uusi)

6.1. a. Lisätään tietoisuutta eri 
yhteiskuntaryhmien terveystilanteesta 
muun muassa kokoamalla ja 
hyödyntämällä eri väestöryhmiä sekä 
etnisiä ryhmiä ja eri sukupuolia koskevaa 
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tietoa.

Or. sv

Perustelu

Tarvitaan enemmän tietoa eri väestöryhmien terveydestä, jotta voidaan taata asianmukaiset 
ja tasa-arvoisemmat terveydenhuoltopalvelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 221
Liite 2, Tavoite 4, 6.1 a alakohta (uusi)

6.1. a. Tuetaan merkittävien sairauksien 
(kuten syövän) Euroopan laajuisten 
rekisterien perustamista parhaiden 
käytäntöjen määrittämiseksi .

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus vastaa esittelijän tarkistuksen 82 otsikkoa. Ohjelmalla olisi tuettava 
merkittävien sairauksien Euroopan laajuisten rekisterien perustamista parhaiden käytäntöjen 
määrittämisen sekä hoitotuloserojen ymmärtämisen tärkeimpänä välineenä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Jöns

Tarkistus 222
Liite 2, Tavoite 4, 6.1 a alakohta (uusi)

6.1. a. Vammoja koskevien tietojen 
kerääminen ja analysointi, merkittävien 
sairauksien (kuten syövän) Euroopan 
laajuisten rekisterien perustaminen, 
menetelmien kehittäminen ja tietokantojen 
ylläpito

Or. en

Perustelu

Merkittävien sairauksien Euroopan laajuiset rekisterit ovat tärkeitä välineitä parhaiden 
käytäntöjen määrittämisessä ja levittämisessä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 223
Liite 2, Tavoite 4, 6.1. b alakohta (uusi)

6.1. b. Lisätään tietoisuutta eri 
yhteiskuntaryhmien terveystilanteesta 
muun muassa kokoamalla ja työstämällä 
eri väestöryhmiä sekä etnisiä ryhmiä ja 
sukupuoliryhmiä koskevaa tietoa.

Or. sv

Perustelu

Tarvitaan enemmän tietoa eri väestöryhmien terveydestä, jotta voidaan taata asianmukaiset 
ja tasa-arvoisemmat terveydenhuoltopalvelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 224
Liite 2, Tavoite 4, 6.2 alakohta

6.2. Tarjotaan muuta asiaankuuluvaa 
terveystietämystä.

6.2. Tarjotaan muuta asiaankuuluvaa 
terveystietämystä, täydentävän ja 
vaihtoehtoisen lääketieteen osuus mukaan 
luettuna.

Or. en

Perustelu

Kokonaisvaltainen ja moniarvoinen lähestymistapa on välttämätön julkisessa 
terveydenhoidossa ja täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede on otettava huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 225
Liite 2, Tavoite 4, 6.2 alakohta

6.2. Tarjotaan muuta asiaankuuluvaa 
terveystietämystä.

6.2. Tarjotaan muuta asiaankuuluvaa 
terveystietämystä, täydentävän ja 
vaihtoehtoisen lääketieteen osuus mukaan 
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luettuna.

Or. en

Perustelu

Tietämyksen parantaminen täydentävästä ja vaihtoehtoisesta lääketieteestä voi edistää 
merkittävästi kansalaisten valmiutta tehdä parempia päätöksiä omasta terveydestään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 226
Liite 2, Tavoite 4, 6.5 alakohta

6.5. Organisoidaan tällaisen tiedon jatkuva 
kerääminen tilasto-ohjelman, 
kansainvälisten organisaatioiden, virastojen 
ja hankkeiden kautta.

6.5. Organisoidaan tällaisen tiedon jatkuva 
kerääminen tilasto-ohjelman, 
kansainvälisten organisaatioiden, virastojen 
ja hankkeiden kautta ja yhdistetään tämä 
tietämys epäiltyjen riskitekijöiden 
väestöpohjaiseen seurantaan.

Or. en

Perustelu

Tietämys tuottaa paljon enemmän lisäarvoa, jos se yhdistetään epäiltyjen riskitekijöiden 
väestöpohjaiseen seurantaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis ja Evangelia Tzampazi

Tarkistus 227
Liite 2, Tavoite 4, 6.7 alakohta

6.7. Keskitytään tarjoamaan säännöllinen ja 
luotettava tiedotuskanava kansalaisille, 
päätöksentekijöille, potilaille, 
hoivatyöntekijöille, terveydenhuollon 
ammattilaisille ja muille asiasta 
kiinnostuneille osapuolille.

6.7. Keskitytään tarjoamaan säännöllinen ja 
luotettava tiedotuskanava kansalaisille, 
vammaisten henkilöiden saatavissa olevat 
muodot mukaan luettuina, 
päätöksentekijöille, potilaille, 
hoivatyöntekijöille, terveydenhuollon 
ammattilaisille ja muille asiasta 
kiinnostuneille osapuolille.

Or. en
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Perustelu

On ratkaisevan tärkeää, että kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ryhmille, jotka usein 
ovat samoja ryhmiä, jotka eivät voi käyttää yleisimpiä tiedotusvälineitä, annetaan tämän 
ohjelman mukaisia terveystietoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi

Tarkistus 228
Liite 2, 6.7 a alakohta (uusi)

6.7. α. Kerätään ja analysoidaan vammoja 
ja niiden syntymistä ja ehkäisemistä 
koskevia tietoja.

Or. el

Perustelu

On tarpeen sisällyttää toimia vammaisia koskevien tietojen keräämiseksi ja analysoimiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 229
Liite 2, Tavoite 4, 6.8 a alakohta (uusi)

6.8. a. Kerätään ja analysoidaan 
heikentynyttä hedelmällisyyttä koskevia 
tietoja.

Or. el

Perustelu

Yhdellä kuudesta pariskunnasta on nykyään hedelmällisyysongelmia. Sen vuoksi kannattaa 
tutkia tilannetta ja yksilöidä tekijöitä, jotka vaikuttavat hedelmällisyyteen ja jotka voivat 
johtua myös ympäristötekijöistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja Hiltrud Breyer

Tarkistus 230
Liite 2, Tavoite 4,  6.8 a alakohta (uusi)
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6.8. a. Ajantasaisten tietojen antaminen 
vaikuttavan aineen perusteella yksittäisten 
lääkkeiden hinnoista eri jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Samankaltaisten lääketuotteiden, joiden vaikuttava aine on sama, hinnat vaihtelevat 
merkittävästi jäsenvaltioiden välillä. EU:n kansalaisten olisi saatava tietoja mainituista 
hintaeroista, mikä voisi lisätä kilpailua lääkealalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 231
Liite 2, Tavoite 5, 5.2 kohta (uusi)

5.2. PARANNETAAN TERVEYSASIOITA 
KOSKEVAA TIEDONVAIHTOA EU:N 
KANSALAISTEN KANSSA

5.2.1. Valistuskampanjat

5.2.2. Selvitykset

5.2.3. Konferenssit, seminaarit, 
asiantuntijoiden ja sidosryhmien kokoukset

5.2.4. Terveyspolitiikan aiheita käsittelevät 
julkaisut

5.2.5. Online-tiedon tarjoaminen

5.2.6. Tiedotuspisteiden kehittäminen ja 
hyödyntäminen.

Or. en

Perustelu

Numerointi muutetaan. Muutettu versio alkuperäisen liitteen 1 kohdasta. Juuri jäsenvaltiot 
voivat parhaiten tiedottaa omille kansalaisilleen. Komissio voi tuottaa lisäarvoa edistämällä 
parhaiden käytäntöjen vaihtamista ja vertaamalla menestyksellisiä julkisen terveydenhuollon 
aloitteita. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 232
Liite 2, Tavoite 5, 2 alaotsikko 5.2 alakohdan jälkeen (uusi)

YHTEISTYÖ JA HUOMIOON 
OTTAMINEN

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christofer Fjellner

Tarkistus 233
Liite 2, Tavoite 4, 5.3 a alakohta (uusi)

5.3. a.  LISÄTÄÄN 
KANSALAISYHTEISKUNNAN JA 
SIDOSRYHMIEN OSALLISTUMISTA 
TERVEYTTÄ JA KULUTTAJANSUOJAA 
KOSKEVAN POLITIIKAN 
SUUNNITTELUUN

5.3.1. Edistetään ja vahvistetaan yhteisön 
tason terveysjärjestöjen toimintaa.

5.3.2. Koulutetaan terveysjärjestöjä ja 
lisätään niiden valmiuksia.

5.3.3. Verkotetaan hallituksista 
riippumattomia terveysjärjestöjä ja muita 
sidosryhmiä.

5.3.4. Vahvistetaan yhteisön tason neuvoa-
antavia elimiä ja järjestelmiä.

5.3.5. Myönnetään potilaille täydet 
valtuudet sekä oikeudet terveyshuollon 
palveluiden kuluttajina.

Or. sv

Perustelu

Potilaat ovat tällä hetkellä EU:ssa aiempaa terveempiä ja valistuneempia. Terveydenhuolto 
on muuttunut entistä ammattimaisempaan suuntaan ja terveydenhuollon palveluksessa 
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työskentelee yhä useampi. Tällä hetkellä potilas ei tarvitse ainoastaan suojaa vaan myös 
mahdollisuuksia hyödyntää lääketieteellisen alan uusia keksintöjä sekä terveydenhuollon 
erikoisosaamista, jonka on käytävä ilmi lainsäädännössä etenkin tiedonsaantiin ja 
hoitovaihtoehtoihin liittyvissä kysymyksissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis ja Linda McAvan

Tarkistus 234
Liite 2, Tavoite 4, 5.4. a alakohta (uusi)

5.4.a. KEHITETÄÄN YHTEINEN 
TOIMINTAMALLI TERVEYSASIOIDEN 
OTTAMISEKSI HUOMIOON YHTEISÖN 
POLITIIKAN MUILLA OSA-ALUEILLA

5.4.1. Kehitetään menetelmiä yhteisön 
politiikan ja terveysasioita koskevien 
toimien vaikutusten arvioimiseksi ja 
sovelletaan niitä.

5.4.2. Vaihdetaan kansallisia 
toimintalinjoja koskevia parhaita 
toimintatapoja jäsenvaltioiden kanssa.

5.4.3. Selvitetään muiden politiikan alojen 
vaikutuksia terveyteen.

5.4.4. Kehitetään yhteisiä strategioita ja 
yhteisiä toimia luomalla yhteyksiä ja 
yhteisvaikutuksia muiden asianmukaisten 
yhteisön ohjelmien, toimien ja rahastojen 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Korvaa tarkistuksen 86. Terveydenhuoltotoimet ja muut yhteisön toimet on sovitettava yhteen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Lucas ja  Hiltrud Breyer

Tarkistus 235
Liite 2, Tavoite 5, 5.6 a alakohta (uusi)
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5.6. a. PARANNETAAN RISKIEN 
VARHAISTA HAVAITSEMISTA JA 
ARVIOINTIA SEKÄ RISKEISTÄ 
TIEDOTTAMISTA

5.6.1. Tuetaan tieteellistä neuvontaa ja 
riskinarviointia komission päätöksellä 
2001/210/EY(1) perustettujen 
riippumattomien tiedekomiteoiden tehtävät 
mukaan luettuina.

5.6.2. Kerätään ja yhdistetään tietoja ja 
luodaan asiantuntijoiden ja 
tutkimuslaitosten verkostoja.

5.6.3. Edistetään 
riskinarviointimenetelmien kehittämistä ja 
yhdenmukaistamista.

5.6.4. Kerätään ja arvioidaan tietoa 
väestöjen ja väestöryhmien altistumisesta 
kemiallisille, biologisille ja fysikaalisille 
terveysvaaroille, mukaan luettuna 
asiantuntijoiden informointi mainittujen 
vaarojen vaikutuksesta.

5.6.5. Luodaan menetelmiä kehittymässä 
olevien riskien havaitsemiseen ja 
suunnitellaan toimia vasta havaittuihin 
riskeihin reagoimiseksi.

5.6.6. Kehitetään strategioita 
riskiviestinnän parantamiseen.

5.6.7. Riskinarviointikoulutus.

Or. en

Perustelu

Korvaa tarkistuksen 86. Terveydenhuoltotoimet ja muut yhteisön toimet on sovitettava yhteen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 236
Liite 2, Tavoite 5, 3 alaotsikko (uusi) 5.5 kohdan jälkeen
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RISKIT, TURVALLISUUS JA 
HORISONTAALISET KYSYMYKSET

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta D. Haug

Tarkistus 237
Liite 2, Tavoite 5, 5.7.4. alakohta (uusi)

5.7.4. Kehitetään eurooppalainen 
elinluovutuskortti

Or. de

Perustelu

Liittyy tarkistukseen 89. Koko Euroopassa voimassa olevan elinluovutuskortin kehittäminen 
parantaa arvokkaiden ja turvallisten ihmisperäisten elinten ja aineiden saatavuutta 
sairaanhoidon tarkoituksiin kaikkialla Euroopassa ja yhteisössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 238
Liite 2, Tavoite 4, 5.8 a alakohta (uusi)

5.8. a. Luodaan yhteinen standardi 
julkisesti rahoitetuille lääketieteellisille 
paveluille.

Or. pl

Perustelu

Yhteisen terveydenhoitopalveluita koskevan vähimmässtandardin puuttuminen on este 
tavoitteeseen 4 kuuluvien päämäärien saavuttamiselle.


