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Tarkistus 1
Glenis Willmott

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 
2006 antamansa päätöslauselman 
työntekijöiden suojaamisesta veren kautta 
tarttuvilta infektioilta, jotka johtuvat 
neulojen aiheuttamista 
loukkaantumisista,

Or. en

Tarkistus 2
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että terveys on yksi 
kallisarvoisimmista asioista ja että 
päämääräksi on asetettu "terveyttä 
kaikille",

A. ottaa huomioon, että terveys on yksi 
kallisarvoisimmista asioista ja että 
päämääräksi on asetettu "terveyttä kaikille" 
ja että on varmistettava korkea terveyden 
taso,

Or. fr

Tarkistus 3
Glenis Willmott

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että terveydenalan eri 
toimintalinjojen ja työohjelmien määrästä 
ei ole riittävää selvyyttä,
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Or. en

Tarkistus 4
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että terveydenhoito
Euroopassa on kehittynyt huomattavasti, 
minkä ansiosta yhä useampi elää yhä 
pidempään, ja että tämä luo kuitenkin 
uusia haasteita terveydenhoidolle,

Or. sv

Tarkistus 5
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että tieteelliset 
tutkimukset ovat osoittaneet, että 
terveydenhuollon osuus ihmisten 
terveyden parantamisessa ja 
ylläpitämisessä on enimmillään 15 
prosenttia ja että ihmisten terveyden 
ylläpitäminen on siksi lähinnä 
yhteiskunnan tehtävä ja vain vähäisessä 
määrin terveydenhoitopalvelujen 
vastuulla,

Or. hu

Tarkistus 6
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. katsoo, että lainsäädännön 
valmisteluasiakirjoissa ja itse 
lainsäädännössä on tarpeen erottaa 
tiukasti ja selkeästi toisistaan yhtäältä 
terveyden käsite ja terveyteen liittyvät 
yhteiskunnalliset kysymykset yleisesti ja 
toisaalta termit "terveys" ja 
"terveydenhoitopalvelut",

Or. hu

Tarkistus 7
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että syövän, 
diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien, 
mielenterveysongelmien, ylipainon ja 
liikalihavuuden yleistyminen sekä HI-virus 
ja aids ovat uusien haasteiden ohella yhä 
merkittävämpiä terveyden riskitekijöitä 
Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella, 

B. ottaa huomioon, että syövän, 
diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien, 
mielenterveysongelmien, ylipainon ja 
liikalihavuuden yleistyminen sekä HI-virus 
ja aids sekä ympäristön pilaantuminen ja 
sosiaalisen epätasa-arvon lisääntymisestä 
johtuva tiettyjen tautien uudelleen 
ilmaantuminen ovat uusien haasteiden 
ohella yhä merkittävämpiä terveyden 
riskitekijöitä Euroopan unionissa ja sen 
ulkopuolella, 

Or. fr

Tarkistus 8
Alojz Peterle ja Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että syövän, B. ottaa huomioon, että syövän, 
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diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien, 
mielenterveysongelmien, ylipainon ja 
liikalihavuuden yleistyminen sekä HI-virus 
ja aids ovat uusien haasteiden ohella yhä 
merkittävämpiä terveyden riskitekijöitä 
Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella,

diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien, 
mielenterveysongelmien, ylipainon ja 
liikalihavuuden yleistyminen yhdessä 
aliravitsemuksen kanssa sekä HI-virus ja 
aids ovat uusien haasteiden ohella yhä 
merkittävämpiä terveyden riskitekijöitä 
Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella,

Or. en

Tarkistus 9
Iles Braghetto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon mahdolliset uudet rajat 
ylittävät terveysuhat, kuten pandemiat, 
muutokset tartuntatautien esiintymisessä ja 
bioterrorismin sekä ilmastonmuutoksen ja 
globalisaation seuraukset, etenkin 
elintarvikkeiden ja siirtolaisuuden osalta,

C. ottaa huomioon mahdolliset uudet rajat 
ylittävät terveysuhat, kuten pandemiat, 
muutokset tartuntatautien esiintymisessä ja 
bioterrorismin sekä ilmastonmuutoksen ja 
globalisaation seuraukset, etenkin 
elintarvikkeiden ja siirtolaisuuden osalta, 
sekä vanhat uhat, kuten yhä paheneva 
ilmaston pilaantuminen,

Or. it

Tarkistus 10
Giovanni Berlinguer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon mahdolliset uudet rajat 
ylittävät terveysuhat, kuten pandemiat, 
muutokset tartuntatautien esiintymisessä 
ja bioterrorismin sekä ilmastonmuutoksen 
ja globalisaation seuraukset, etenkin 
elintarvikkeiden ja siirtolaisuuden osalta,

C. ottaa huomioon ilmastonmuutoksen ja 
globalisaation seuraukset etenkin 
elintarvikkeiden ja siirtolaisuuden osalta
sekä rajat ylittävät terveysuhat 
(pandemiat, tartuntataudit ja 
bioterrorismi),

Or. it
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Tarkistus 11
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon mahdolliset uudet rajat 
ylittävät terveysuhat, kuten pandemiat, 
muutokset tartuntatautien esiintymisessä ja 
bioterrorismin sekä ilmastonmuutoksen ja 
globalisaation seuraukset, etenkin 
elintarvikkeiden ja siirtolaisuuden osalta,

C. ottaa huomioon mahdolliset uudet rajat 
ylittävät terveysuhat, kuten pandemiat, 
muutokset tartuntatautien esiintymisessä, 
trooppiset taudit ja bioterrorismin sekä 
ilmastonmuutoksen ja globalisaation 
seuraukset, etenkin veden,
elintarvikkeiden, lisääntyvän köyhyyden ja 
siirtolaisuuden osalta,

Or. pl

Tarkistus 12
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a ottaa huomioon, että 30–40 prosenttia 
Euroopan väestöstä kärsii 
reumasairauksista, jotka ovat 
työntekijöiden fyysisen työkyvyttömyyden 
ja ennenaikaisen eläkkeelle jäämisen 
suurin syy,

Or. pt

Tarkistus 13
Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että väestön 
ikääntyminen saa aikaan muutoksia tautien 
esiintymisessä ja lisää 
terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyteen 
kohdistuvaa painetta,

D. ottaa huomioon, että väestön 
ikääntyminen saa aikaan muutoksia tautien 
esiintymisessä ja lisää 
terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyteen 
kohdistuvaa painetta, ja kehottaa siten 
kiinnittämään erityistä huomiota julkisten 
ja yksityisten toimijoiden tukemiseen 
tutkimuksessa ja innovaatioissa,

Or. fr

Tarkistus 14
Iles Braghetto

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että väestön 
ikääntyminen saa aikaan muutoksia tautien 
esiintymisessä ja lisää 
terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyteen 
kohdistuvaa painetta,

D. ottaa huomioon, että väestön 
ikääntyminen saa aikaan muutoksia tautien 
esiintymisessä ja lisää 
terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyteen 
kohdistuvaa painetta, ja ottaa huomioon 
tarpeen kehittää elämän varhaisvaiheiden 
tukemiseen pyrkivää vahvaa politiikkaa 
erityisesti tietyissä jäsenvaltioissa,

Or. it

Tarkistus 15
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että väestön 
ikääntyminen saa aikaan muutoksia tautien 
esiintymisessä ja lisää
terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyteen 

D. ottaa huomioon, että väestön 
ikääntyminen saa aikaan muutoksia tautien 
esiintymisessä ja lisää siten virallisen ja 
epävirallisen terveydenhuollon tarvetta
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kohdistuvaa painetta, sekä terveydenhuoltojärjestelmien 
kestävyyteen kohdistuvaa painetta,

Or. en

Tarkistus 16
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että väestön 
ikääntyminen saa aikaan muutoksia tautien 
esiintymisessä ja lisää 
terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyteen
kohdistuvaa painetta,

D. ottaa huomioon, että väestön 
ikääntyminen saa aikaan muutoksia tautien 
esiintymisessä ja lisää painetta 
terveydenhuollon toimivuuteen ja siihen, 
että terveydenhoito voidaan taata kaikille,

Or. fr

Tarkistus 17
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden 
välillä ja sisällä on suuria eroja 
terveydenhuollossa,

E. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden 
välillä ja sisällä on merkittäviä eroja, jotka 
liittyvät sosiaalisen epätasa-arvon 
kasvuun,

Or. fr

Tarkistus 18
Giovanni Berlinguer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden 
välillä ja sisällä on suuria eroja
terveydenhuollossa,

E. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden 
välillä ja sisällä on huomattavaa epätasa-
arvoa ihmisten terveydessä ja
terveydenhuollossa,

Or. it

Tarkistus 19
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että kansalaiset 
odottavat enemmän yhteisiä terveyden 
alan toimia,

F. ottaa huomioon, että kansalaiset 
odottavat yhteisiä terveyden alan toimia,
jotka liitettäisiin entistä tiiviimmin 
tutkimukseen ja terveydenhuollon hyviin 
käytäntöihin,

Or. fr

Tarkistus 20
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että kansalaiset 
odottavat enemmän yhteisiä terveyden alan 
toimia,

F. ottaa huomioon, että kansalaiset 
odottavat enemmän yhteisiä ja tehokkaita
terveyden alan toimia,

Or. pl
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Tarkistus 21
Alojz Peterle

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo, että on otettava huomioon 
jäsenvaltioiden toimivalta terveysasioissa 
sekä niiden vapaus päättää 
terveyspalvelujen tarjoamisesta
toissijaisuusperiaatetta tiukasti 
noudattaen, ja että on otettava huomioon 
myös jäsenvaltioiden erilaiset 
hallintojärjestelmät sekä tavat yhdistää 
julkiset ja yksityiset 
terveydenhoitopalvelut;

Or. en

Tarkistus 22
Alojz Peterle

Päätöslauselmaesitys
Johdato-osan F b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F b. ottaa huomioon, että eettisissä 
kysymyksissä jäsenvaltioilla on toimivalta 
päättää, mitkä palvelut voidaan laskea 
kuuluviksi terveydenhoitopalveluihin,

Or. en

Tarkistus 23
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että tietyillä aloilla 
jäsenvaltiot eivät pysty toimimaan 

G. ottaa huomioon, että tietyillä aloilla 
jäsenvaltiot eivät pysty toimimaan 
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tehokkaasti yksin ja että Euroopan unioni 
on sitoutunut yhteiseen terveyspolitiikkaan, 
jonka avulla voidaan saada lisäarvoa (esim. 
tietojen ja hyvien toimintatapojen vaihto),

tehokkaasti yksin ja että Euroopan unioni 
on sitoutunut yhteiseen terveyspolitiikkaan, 
jonka avulla voidaan saada lisäarvoa (esim. 
tietojen ja hyvien toimintatapojen vaihto),
ja että toimintaa voidaan parantaa 
yhteisön rahoituksella, jota yhteisö
myöntää sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
koskevan politiikan puitteissa,

Or. fr

Tarkistus 24
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että 
terveydenhuollon järjestäminen kuuluu 
jäsenvaltioiden toimivaltaan (EY:n 
perustamissopimuksen 152 artiklan 
nojalla),

Or. fr

Tarkistus 25
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että potilaiden sekä 
terveydenhoidon ammattilaisten ja 
palvelujen liikkuvuustarve kasvaa,

H. ottaa huomioon, että potilaiden sekä 
terveydenhoidon ammattilaisten ja 
palvelujen liikkuvuustarve ei ole EU:n 
kansalaisten suurin huolenaihe,

Or. fr
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Tarkistus 26
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että potilaiden sekä 
terveydenhoidon ammattilaisten ja 
palvelujen liikkuvuustarve kasvaa,

H. ottaa huomioon, että potilaiden sekä 
terveydenhoidon ammattilaisten ja 
palvelujen liikkuvuustarve kasvaa, samoin 
kuten kasvaa tarve siitä, että 
terveydenhuoltoviranomaiset voivat 
asettaa joustavasti rajat lääketieteelliselle 
hoidolle.

Or. pl

Tarkistus 27
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että terveyteen 
investoiminen on tärkeää inhimillisen 
pääoman kehittämisen kannalta ja se 
vaikuttaa epäsuorasti taloudelliseen 
menestymiseen,

I. ottaa huomioon, että terveyteen 
investoiminen on tärkeää inhimillisen 
pääoman kehittämisen kannalta ja se 
vaikuttaa epäsuorasti talouden eri 
sektoreihin,

Or. fr

Tarkistus 28
Giovanni Berlinguer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että terveyteen 
investoiminen on tärkeää inhimillisen 
pääoman kehittämisen kannalta ja se 
vaikuttaa epäsuorasti taloudelliseen 

I. ottaa huomioon, että terveyteen 
investoiminen on tärkeää ihmisen 
kehityksen kannalta ja se vaikuttaa 
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menestymiseen, epäsuorasti taloudelliseen menestymiseen,

Or. it

Tarkistus 29
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että terveyteen 
investoiminen on tärkeää inhimillisen 
pääoman kehittämisen kannalta ja se 
vaikuttaa epäsuorasti taloudelliseen 
menestymiseen, 

I. ottaa huomioon, että terveyteen 
investoiminen on tärkeää inhimillisen 
pääoman kehittämisen kannalta ja se 
vaikuttaa epäsuorasti taloudelliseen 
menestymiseen ja siten taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen kehityksen korkeaan 
tasoon,

Or. pl

Tarkistus 30
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että tautien 
ehkäisymahdollisuuksia jätetään edelleen 
hyödyntämättä,

J. ottaa huomioon, että tautien 
ehkäisymahdollisuuksia ja 
mahdollisuuksia EU:n kansalaisten 
kuntouttamiseen sairauksien jälkeen
jätetään edelleen hyödyntämättä,

Or. pl

Tarkistus 31
Dorette Corbey, John Bowis, Glenis Willmott ja Niels Busk

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. ottaa huomioon, että antibioottien 
tarve vähenee jatkuvasti sitä mukaa, kun 
vastustuskyky niitä vastaan kasvaa; ottaa 
huomioon, että vastustuskyvyn taso 
vaihtelee EU:n jäsenvaltioiden välillä, 
koska suhtautuminen niiden käyttöön ja 
valvontaan vaihtelee (antibioottien 
käytössä saattaa olla 3-4-kertaisia eroja
jäsenvaltioiden välillä); ottaa lisäksi 
huomioon, että vastustuskyky 
antibiootteja vastaan on eurooppalainen 
ongelma ihmisten liikkuessa ja 
matkustaessa säännöllisesti, mikä 
puolestaan lisää vastustuskykyisten 
bakteerien leviämisriskiä; katsoo näin 
ollen, että antibioottien turhaa käyttöä 
olisi syytä valvoa ja niiden kohtuullista 
käyttöä olisi edistettävä; ottaa huomioon, 
että Euroopan tautienehkäisy- ja 
valvontakeskus on sopiva virasto 
koordinoimaan näitä toimia,

Or. en

Tarkistus 32
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Tarkistus

K. ottaa huomioon, että 40 prosenttia 
terveysmenoista liittyy epäterveelliseen 
elämäntapaan (alkoholi, tupakka, liikunnan 
puute, ruokavalio),

K. ottaa huomioon, että 40 prosenttia 
terveysmenoista liittyy epäterveelliseen 
elämäntapaan (alkoholi, tupakka, liikunnan 
puute, ruokavalio), joka on jossain määrin 
sidoksissa taloudellisiin ja sosiaalisiin 
ongelmiin,

Or. fr
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Tarkistus 33
Giovanni Berlinguer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että 40 prosenttia 
terveysmenoista liittyy epäterveelliseen 
elämäntapaan (alkoholi, tupakka, liikunnan 
puute, ruokavalio),

K. ottaa huomioon, että 40 prosenttia 
terveysmenoista liittyy mainonnan 
aiheuttamiin paineisiin, perusteettomiin 
toimenpiteisiin ja epäterveelliseen 
elämäntapaan (alkoholi, tupakka, liikunnan 
puute, ruokavalio),

Or. it

Tarkistus 34
Glenis Willmott

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. ottaa huomioon, että työterveys ja -
turvallisuus ovat niitä harvoja 
terveysaloja, joilla EU:lla on selkeät 
toimivaltuudet;

Or. en

Tarkistus 35
Alojz Peterle ja Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. ottaa huomioon, että aliravitsemus, 
joka vaivaa monia EU:n kansalaisia, 
nimittäin noin 40:tä prosenttia 
sairaalapotilaista sekä 40–80:tä prosenttia 
hoitokotien vanhuksista, maksaa EU:n 
terveydenhuoltojärjestelmille yhtä paljon 
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kuin ylipainoja liikalihavuus,

Or. en

Tarkistus 36
Alojz Peterle

Päätöslauselmaesitys
K b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K b. ottaa huomioon, että alkoholi, 
tupakka, liikunnan puute, ruokavalio ja 
vastaavat ulkoiset tekijät eivät ole ainoita 
terveyteen vaikuttavia tekijöitä, minkä 
vuoksi sairauksien psykosomaattisiin 
tekijöihin sekä masennuksen ja muiden 
mielenterveysongelmien, joista kärsii yhä 
useampi, perussyihin olisi kiinnitettävä 
entistä suurempaa huomiota,

Or. en

Tarkistus 37
Alojz Peterle

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K c. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi
edistettävä kroonisista sairauksista
kärsivien ja/tai vammaisten henkilöiden 
hoitoon pääsyä, jotta heidät voitaisiin 
integroida yhteiskuntaan 
mahdollisimman täysipainoisesti;

Or. en



PE407.893v01-00 18/53 AM\728476FI.doc

FI

Tarkistus 38
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L a. ottaa huomioon, että terveydenhuolto
on erityinen ala, joka vaatii 
korkeatasoista erikoisalan tuntemusta, ja 
että itselääkintä saattaa olla vaaraksi 
kansalaisten terveydelle,

Or. fr

Tarkistus 39
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää tervetulleena komission valkoista 
kirjaa yhteisön terveysstrategiasta vuosille 
2008–2013 ja antaa tukensa siinä 
esitetyille arvoille, periaatteille, 
strategisille päämäärille ja erityistoimille;

1. kannattaa komission aloitetta 
valkoisessa kirjassa yhteisön 
terveysstrategiasta vuosille 2008–2013,

Or. fr

Tarkistus 40
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. pitää kuitenkin valitettavana 
viittauksia pyrkimykseen asettaa etusijalle 
potilaiden liikkuvuus, sillä Euroopan 
unionin tehtävänä on edistää kaikkien 
terveydenhoitoa kaikissa jäsenvaltioissa,
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Or. fr

Tarkistus 41
Glenis Willmott

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota tarkistamaan 
nykyistä toimintaansa terveyden alalla sen 
määrittämiseksi, mitkä toimintalinjat 
tuovat lisäarvoa EU:lle ja sen 
jäsenvaltioille; katsoo, että komission olisi 
tässä yhteydessä määritettävä myös, mitkä 
työtavat ja käytännöt tuovat lisäarvoa 
jäsenvaltioiden toiminnalle terveyden 
alalla ja mitkä vaativat koordinoinnin 
parantamista;

Or. en

Tarkistus 42
Glenis Willmott

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. kannattaa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa yhteisön työterveys- ja 
työturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2007–
2012 vaadittuja toimia ja kehottaa 
komissiota ottamaan huomioon 
parlamentin lausunnon, toteuttamaan 
vaaditut toimet sekä esittämään 
tarpeelliset aloitteet, joihin olisi 
sisällytettävä seuraavaa:

 Tavoitteiden asettaminen 
työperäisten sairauksien 
vähentämiseksi

 Ehdotus direktiiviksi tuki- ja 
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liikuntaelinten sairauksista

 Ehdotus karsinogeenidirektiivin 
tarkistamiseksi

 Toimet kolmannen osapuolen 
aiheuttaman väkivallan 
torjumiseksi

Or. en

Tarkistus 43
Glenis Willmott

Päätöslauselmaesitys
1 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 c. pahoittelee, että Euroopan 
parlamentin toistuvista ja nimenomaisista 
pyynnöistä huolimatta komissio ei ole 
vielä tehnyt lainsäädännöllistä tarkistusta 
direktiiviin 2000/54/EY käsitelläkseen 
neuloista ja terävistä lääkinnällisistä 
tarvikkeista terveysalan työntekijöille 
aiheutuvia vakavia riskejä; kehottaa 
komissiota kiirehtimään vaikutusten 
arviointia tarjouspyynnön (2007/S 139-
171103) avulla ja odottaa direktiivin 
asianmukaisen tarkistuksen hyväksymistä 
hyvissä ajoin ennen vaalikauden loppua 
vuoden 2009 puolivälissä Euroopan 
parlamentin päätöslauselman 
eurooppalaisten terveydenhoitoalan 
työntekijöiden suojaamiseksi veren kautta 
tarttuvilta infektioilta, jotka johtuvat 
neulojen aiheuttamista 
loukkaantumisista, mukaisesti; kehottaa 
komissiota toteuttamaan asianmukaiset 
ehkäisyyn ja seulontaan liittyvät toimet, 
jotta voitaisiin pienentää hepatiitti-C:n 
kaltaisten veren välityksellä leviävien 
tautien tartuntariskiä;

Or. en
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Tarkistus 44
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. uskoo, että uusien terveysuhkien takia 
terveyttä on tarkasteltava tärkeänä 
poliittisena kysymyksenä Lissabonin 
sopimuksen ja Lissabonin strategian 
hengessä;

2. uskoo, että uusien terveysuhkien takia 
terveyttä on tarkasteltava tärkeänä 
poliittisena kysymyksenä Lissabonin 
strategian hengessä;

Or. fr

Tarkistus 45
Johannes Lebech

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. uskoo, että uusien terveysuhkien takia 
terveyttä on tarkasteltava tärkeänä 
poliittisena kysymyksenä Lissabonin 
sopimuksen ja Lissabonin strategian 
hengessä;

2. uskoo, että uusien terveysuhkien takia 
terveyttä on tarkasteltava tärkeänä 
poliittisena kysymyksenä Lissabonin 
sopimuksen ja Lissabonin strategian 
hengessä; tämä pitää sisällään tarpeen 
mahdollistaa kansalaisten pääsy 
asianmukaiseen ja mahdollisimman 
korkeatasoiseen terveydenhuoltoon 
terveen ja kilpailukykyisen työvoiman 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 46
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että tulevia muutoksia 
varten on tarpeen perustaa objektiivisiin 
tietoihin perustuva kunkin ajankohdan 
tilanteen kertova tietokanta, jota komissio 
voisi hyödyntää saadakseen realistisen 
kuvan todellisista tilanteista;

Or. hu

Tarkistus 47
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. pitää valitettavana, ettei valkoisessa 
kirjassa aseteta erityisiä määrällisesti 
mitattavissa olevia tavoitteita, jotka 
toteutuessaan voisivat johtaa 
konkreettisiin tuloksiin, ja suosittaa siten 
tällaisten tavoitteiden asettamista;

Or. hu

Tarkistus 48
Iles Braghetto

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. tähdentää, että terveydenhuoltoa on 
tuettava tehokkailla toimilla jäsenvaltioissa 
ja Euroopan unionissa kaikilla aloilla ja 
kaikilla tasoilla ("Terveys kaikissa 
politiikoissa") sekä maailmanlaajuisesti;

3. tähdentää, että terveydenhuoltoa on 
tuettava tehokkailla toimilla jäsenvaltioissa 
ja Euroopan unionissa kaikilla aloilla ja 
kaikilla tasoilla ("Terveys kaikissa 
politiikoissa") sekä maailmanlaajuisesti, ja 
että on tärkeää omaksua yhdenmukainen 
näkemys, joka kattaa yhteisen uudistetun 
maatalouspolitiikan sekä 



AM\728476FI.doc 23/53 PE407.893v01-00

FI

ympäristönsuojelu- ja liikennepolitiikan, 
kehityksen, tutkimuksen ja teknologian 
innovaatiot, koulutuksen, urheilun sekä 
sosiaalipalvelut;

Or. it

Tarkistus 49
Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uuai)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että WHO:n mukaan 
krooniset sairaudet sekä erityisesti 
aivohalvaukset ja sydänsairaudet 
ohittavat vähitellen infektiosairaudet,

Or. fr

Tarkistus 50
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. suosittaa, että komissio sisällyttäisi 
terveyden ylläpitoon ja terveellisen 
elämäntavan edistämiseen liittyvät 
näkökohdat ehdoksi Euroopan unionin 
rahastoista myönnettäville tuille, kun 
muistetaan, että terveys on EU:n 
prioriteetti, johon olisi pyrittävä 
horisontaalisena tavoitteena unionin 
politiikan eri osa-alueilla;

Or. hu
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Tarkistus 51
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b kiinnittää komission huomion siihen, 
että koska terveys kuuluu Euroopan 
unionin ensisijaisiin arvoihin, se olisi 
asetettava etusijalle paitsi Euroopan 
unionissa myös jäsenvaltioissa ja eri 
alueilla;

Or. hu

Tarkistus 52
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
3 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 c. suosittaa aloittamaan laajamittaisten 
terveysvaikutusarviointien laatimisen
osana tautien ennaltaehkäisyä, sillä eri 
tasojen päätöksentekoelinten, paikallisten 
ja alueellisten viranomaisten sekä
kansallisten parlamenttien päätösten 
vaikutuksista terveyteen on mahdollista 
laatia määrällisiä arvioita;

Or. hu

Tarkistus 53
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tähdentää, että toimintasuunnitelmissa 
olisi otettava huomioon erityisesti tarve 

4. tähdentää, että toimintasuunnitelmissa 
olisi otettava huomioon erityisesti tarve 
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saada tarttuvat ja ei-tarttuvat taudit 
vähenemään;

vähentää ja ehkäistä epidemioita ja 
panepidemioita;

Or. de

Tarkistus 54
Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tähdentää, että toimintasuunnitelmissa 
olisi otettava huomioon erityisesti tarve 
saada tarttuvat ja ei-tarttuvat taudit 
vähenemään;

4. tähdentää, että toimintasuunnitelmissa 
olisi otettava huomioon erityisesti tarve 
saada tarttuvat ja ei-tarttuvat taudit 
vähenemään; korostaa, että myös 
sukupuoleen liittyviä terveysongelmia 
esiintyy, kuten miesten eturauhassyöpä ja 
naisten kohdunkaulasyöpä, ja että olisi 
syytä kehittää näihin ongelmiin erityisesti 
keskittyvää politiikkaa;

Or. fr

Tarkistus 55
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 tähdentää, että toimintasuunnitelmissa 
olisi otettava huomioon erityisesti tarve 
saada tarttuvat ja ei-tarttuvat taudit 
vähenemään;

4. tähdentää, että toimintasuunnitelmissa 
olisi otettava huomioon tiettyjen tautien 
esiintymisen syyt sekä tarve saada tarttuvat 
ja ei-tarttuvat taudit vähenemään;

Or. fr
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Tarkistus 56
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. suosittaa, että komissio perustaisi 
erikoisalan virastona toimivan 
tarttumattomien tautien eurooppalaisen 
valvontakeskuksen tarttuvien tautien 
ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen 
keskuksen (ECDC) linjausten mukaisesti 
tutkimaan ja valvomaan lisääntymässä 
olevia tarttumattomia tauteja sekä 
laatimaan niiden torjuntastrategian;

Or. hu

Tarkistus 57
Thomas Ulmer

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. ehdottaa komissiolle, että se asettaisi 
ensisijaiseksi tavoitteekseen kaventaa 
eriarvoisuutta terveyskysymyksissä sekä 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä että eri 
sosiaaliryhmien välillä;

5. ehdottaa komissiolle, että se asettaisi 
ensisijaiseksi tavoitteekseen tukea 
terveydenhuoltosektoria (johon 
sovelletaan toissijaisuusperiaatetta) 
toimin, joissa EU:n voidaan olettaa 
tuovan lisäarvoa;

Or. de

Tarkistus 58
Giovanni Berlinguer

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. ehdottaa komissiolle, että se asettaisi 5. ehdottaa komissiolle, että se asettaisi 
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ensisijaiseksi tavoitteekseen kaventaa 
eriarvoisuutta terveyskysymyksissä sekä 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä että eri 
sosiaaliryhmien välillä;

ensisijaiseksi tavoitteekseen kaventaa 
eriarvoisuutta ja vältettävissä olevaa
epätasa-arvoa terveyskysymyksissä sekä 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä että eri 
sosiaaliryhmien välillä;

Or. it

Tarkistus 59
John Bowis ja Dorette Corbey

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. ehdottaa komissiolle, että se asettaisi 
ensisijaiseksi tavoitteekseen kaventaa 
eriarvoisuutta terveyskysymyksissä sekä 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä että eri 
sosiaaliryhmien välillä;

5. ehdottaa komissiolle, että se asettaisi 
ensisijaiseksi tavoitteekseen kaventaa 
eriarvoisuutta terveyskysymyksissä sekä 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä että eri 
sosiaaliryhmien välillä, myös miesten ja 
mielenterveysongelmista kärsivien välillä;

Or. en

Tarkistus 60
Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. ehdottaa komissiolle, että se asettaisi 
ensisijaiseksi tavoitteekseen kaventaa 
eriarvoisuutta terveyskysymyksissä sekä 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä että eri 
sosiaaliryhmien välillä;

5. ehdottaa komissiolle, että se asettaisi 
ensisijaiseksi tavoitteekseen kaventaa 
eriarvoisuutta terveyskysymyksissä sekä 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä erityisesti 
varmistamalla, että jäsenvaltiot panevat 
täysimääräisesti täytäntöön yhteisön 
lainsäädännön, kuten esimerkiksi
avoimuusdirektiivin 89/105/ETY, että eri 
sosiaaliryhmien välillä;

Or. fr
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Tarkistus 61
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. tähdentää, että kohdennettu terveyden 
edistäminen ja kansalaiskasvatus olisi 
otettava osaksi eriarvoisuuden 
vähentämiseksi toteutettavia toimia 
terveyskysymyksissä;

6. tähdentää, että kohdennettu terveyden 
edistäminen olisi otettava osaksi 
eriarvoisuuden vähentämiseksi 
toteutettavia toimia terveyskysymyksissä ja 
että toimet olisi voitava rahoittaa yhteisön 
tähän tarkoitukseen osoittamista varoista;

Or. fr

Tarkistus 62
Giovanni Berlinguer

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. tähdentää, että kohdennettu terveyden 
edistäminen ja kansalaiskasvatus olisi 
otettava osaksi eriarvoisuuden 
vähentämiseksi toteutettavia toimia 
terveyskysymyksissä;

6. tähdentää, että kohdennettu terveyden 
edistäminen ja kansalaiskasvatus olisi 
otettava osaksi eriarvoisuuden ja 
vältettävissä olevan epätasa-arvon
vähentämiseksi toteutettavia toimia 
terveyskysymyksissä;

Or. it

Tarkistus 63
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. tähdentää, että kohdennettu terveyden 
edistäminen ja kansalaiskasvatus olisi 

6. tähdentää, että kohdennettu terveyden 
edistäminen, kansalaiskasvatus ja 
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otettava osaksi eriarvoisuuden 
vähentämiseksi toteutettavia toimia 
terveyskysymyksissä;

ennaltaehkäisyohjelmat olisi otettava 
osaksi eriarvoisuuden vähentämiseksi 
toteutettavia toimia terveyskysymyksissä;

Or. pl

Tarkistus 64
Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että sairauksien ennalta 
ehkäisemiseen olisi panostettava 
huomattavasti enemmän ja on samaa mieltä 
siitä, että terveyteen käytettävät rahat eivät 
ole pelkkiä kustannuksia vaan samalla 
investointeja;

7. katsoo, että sairauksien ennalta 
ehkäisemiseen ja rokottamiskampanjoihin 
tehokkaiden rokotteiden ollessa saatavilla
olisi panostettava huomattavasti enemmän 
ja on samaa mieltä siitä, että terveyteen 
käytettävät rahat eivät ole pelkkiä 
kustannuksia vaan samalla investointeja;

Or. fr

Tarkistus 65
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että sairauksien ennalta 
ehkäisemiseen olisi panostettava 
huomattavasti enemmän ja on samaa mieltä 
siitä, että terveyteen käytettävät rahat eivät 
ole pelkkiä kustannuksia vaan samalla 
investointeja;

7. katsoo, että sairauksien ennalta 
ehkäisemiseen olisi panostettava 
huomattavasti enemmän erityisesti 
edistämällä jäsenvaltioiden välistä hyvien 
käytäntöjen vaihtoa ja on samaa mieltä 
siitä, että terveyteen käytettävät rahat eivät 
ole pelkkiä kustannuksia vaan samalla 
investointeja;

Or. fr
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Tarkistus 66
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että sairauksien ennalta 
ehkäisemiseen olisi panostettava 
huomattavasti enemmän ja on samaa mieltä 
siitä, että terveyteen käytettävät rahat eivät 
ole pelkkiä kustannuksia vaan samalla 
investointeja;

7. katsoo, että sairauksien ennalta 
ehkäisemiseen olisi panostettava 
huomattavasti enemmän ja on samaa mieltä 
siitä, että terveyteen käytettävät rahat eivät 
ole pelkkiä kustannuksia vaan samalla 
investointeja; katsoo, että korkeatasoisen 
ja kohtuuhintaisen terveydenhoidon olisi 
oltava kaikkien sitä tarvitsevien 
ulottuvilla;

Or. en

Tarkistus 67
Iles Braghetto

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että sairauksien ennalta 
ehkäisemiseen olisi panostettava 
huomattavasti enemmän ja on samaa mieltä 
siitä, että terveyteen käytettävät rahat eivät 
ole pelkkiä kustannuksia vaan samalla 
investointeja;

7. katsoo, että sairauksien ennalta 
ehkäisemiseen olisi panostettava 
huomattavasti enemmän ja on samaa mieltä 
siitä, että terveyteen käytettävät rahat eivät 
ole pelkkiä kustannuksia vaan samalla 
investointeja, erityisesti varat, jotka 
käytetään sairauksien ennaltaehkäisyyn 
ja varhaiseen diagnosointiin;

Or. it

Tarkistus 68
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että sairauksien ennalta 
ehkäisemiseen olisi panostettava 
huomattavasti enemmän ja on samaa mieltä 
siitä, että terveyteen käytettävät rahat eivät 
ole pelkkiä kustannuksia vaan samalla 
investointeja;

7. katsoo, että sairauksien ennalta 
ehkäisemiseen ja tarkoituksenmukaiseen 
kuntoutukseen olisi panostettava 
huomattavasti enemmän ja on samaa mieltä 
siitä, että terveyteen käytettävät rahat eivät 
ole pelkkiä kustannuksia vaan samalla 
investointeja;

Or. pl

Tarkistus 69
Magor Imre Csibi

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että sairauksien ennalta 
ehkäisemiseen olisi panostettava 
huomattavasti enemmän ja on samaa 
mieltä siitä, että terveyteen käytettävät 
rahat eivät ole pelkkiä kustannuksia vaan 
samalla investointeja;

7. katsoo, että sairauksien ennalta 
ehkäisemiseen olisi panostettava 
huomattavasti enemmän keskittymällä 
terveyteen laajasti vaikuttaviin tekijöihin, 
kuten sosioekonomisiin tekijöihin, 
elämäntapoihin sekä luonnonympäristöön 
ja rakennettuun ympäristöön; on samaa 
mieltä siitä, että terveyteen käytettävät 
rahat eivät ole pelkkiä kustannuksia vaan 
samalla investointeja;

Or. en

Tarkistus 70
Johannes Lebech

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että sairauksien ennalta 
ehkäisemiseen olisi panostettava 
huomattavasti enemmän ja on samaa mieltä 

7. katsoo, että sairauksien ennalta 
ehkäisemiseen olisi panostettava 
huomattavasti enemmän ja on samaa mieltä 
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siitä, että terveyteen käytettävät rahat eivät 
ole pelkkiä kustannuksia vaan samalla 
investointeja;

siitä, että terveyteen käytettävät rahat eivät 
ole pelkkiä kustannuksia vaan samalla 
investointeja, joita on mahdollista arvioida 
Lissabonin rakenneindikaattoreihin 
kuuluvan terveen elinajan perusteella;

Or. en

 Tarkistus 71
Alojz Peterle

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että pyrkimykset ehkäistä 
sairauksia eivät saa johtaa sellaisen 
yhteiskuntailmapiirin syntymiseen, jossa 
sallitaan kroonisesta sairaudesta tai 
vammasta kärsivien lasten syntymisen 
ehkäiseminen; kehottaa komissiota 
lisäämään kroonisesta sairaudesta ja/tai 
vammasta kärsivien lasten vanhemmille 
suunnattua konkreettista tukea;

Or. en

Tarkistus 72
Antonio De BlasioPäätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa lisäksi, että terveyteen 
investoimisen lisäämiseksi on elintärkeää 
arvioida nykyisten investointien 
tehokkuutta ja julkaista arviointien 
tuloksia;

Or. hu
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Tarkistus 73
Magor Imre Csibi

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että luotettavien, 
riippumattomien ja vertailukelpoisten 
tietojen saaminen terveellisistä 
elintavoista, sairauksista ja niiden 
hoitovaihtoehdoista on tehokkaan 
sairauksien ennaltaehkäisystrategian 
ehdoton edellytys;

Or. en

Tarkistus 74
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a korostaa hyvin laadittujen, kattavien 
ja tehokkaiden seulontaohjelmien 
merkitystä sairauksien varhaisen 
havaitsemisen ja niiden välittömän 
hoidon edistämiseksi, mikä puolestaan 
vähentää kuolleisuutta ja sairastuvuutta;

Or. pt

Tarkistus 75
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että kansalaisten oikeuksien ja 
vastuun omasta terveydestä olisi oltava 
keskeisessä asemassa; korostaa 

8. katsoo, että kansalaisten oikeuksien ja 
vastuun omasta terveydestä olisi oltava 
keskeisessä asemassa Euroopan 
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terveysosaamiseen liittyvien ohjelmien 
merkitystä ja kaikkien yhteiskuntaryhmien 
kannustamista terveellisiin elämäntapoihin;

unionissa, joka asettaa korkeat 
vaatimukset terveydelle ja 
elintarvikkeiden turvallisuudelle; korostaa 
terveysosaamiseen liittyvien ohjelmien 
merkitystä ja kaikkien yhteiskuntaryhmien 
kannustamista terveellisiin elämäntapoihin;

Or. fr

Tarkistus 76
Alojz Peterle

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että kansalaisten oikeuksien ja 
vastuun omasta terveydestä olisi oltava 
keskeisessä asemassa; korostaa 
terveysosaamiseen liittyvien ohjelmien 
merkitystä ja kaikkien yhteiskuntaryhmien 
kannustamista terveellisiin elämäntapoihin;

8. katsoo, että kansalaisten oikeuksien 
päästä osallisiksi terveydenhuollosta ja 
vastuun omasta terveydestä olisi oltava 
keskeisessä asemassa; korostaa 
terveysosaamiseen liittyvien ohjelmien 
merkitystä ja kaikkien yhteiskuntaryhmien 
kannustamista terveellisiin elämäntapoihin; 

Or. en

Tarkistus 77
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että kansalaisten oikeuksien ja 
vastuun omasta terveydestä olisi oltava 
keskeisessä asemassa; korostaa 
terveysosaamiseen liittyvien ohjelmien 
merkitystä ja kaikkien yhteiskuntaryhmien 
kannustamista terveellisiin elämäntapoihin;

8. katsoo, että kansalaisten oikeuksien ja 
vastuun omasta terveydestä olisi oltava 
keskeisessä asemassa; korostaa 
terveysosaamiseen liittyvien ohjelmien 
merkitystä ja kaikkien yhteiskuntaryhmien 
kannustamista terveellisiin elämäntapoihin 
sekä osallistumista tietyille yhteiskunta- ja 
ikäryhmille suunnattuihin 
ennaltaehkäisyohjelmiin; 
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Or. pl

Tarkistus 78
Magor Imre Csibi

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että kansalaisten oikeuksien ja 
vastuun omasta terveydestä olisi oltava 
keskeisessä asemassa; korostaa 
terveysosaamiseen liittyvien ohjelmien 
merkitystä ja kaikkien yhteiskuntaryhmien 
kannustamista terveellisiin 
elämäntapoihin;

8. katsoo, että kansalaisten oikeuksien ja 
vastuun omasta terveydestä olisi oltava 
keskeisessä asemassa; korostaa 
terveysosaamiseen liittyvien ohjelmien 
merkitystä ihmisen koko elinkaaren ajan 
sekä kehottaa lisäämään investointeja
terveysosaamisen tutkimukseen, jotta 
voidaan osoittaa parhaimmat strategiat, 
joilla näihin kysymyksiin voidaan tarttua 
eri väestöryhmissä; kannustaa kaikkia 
yhteiskuntaryhmiä terveellisiin 
elämäntapoihin;

Or. en

Tarkistus 79
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota luopumaan 
ajatuksesta, että "potilaasta on tulossa 
aktiivinen toimija", sillä käsitettä ei ole 
määritelty selkeästi;

Or. fr
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Tarkistus 80
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. tunnustaa myös terveydenhoitajien
elintärkeän aseman ja pyytää siten 
kiinnittämään huomiota politiikkaan, 
jolla tuetaan terveydenhoitajia ja 
suojellaan heidän terveyttään potilaiden 
terveyden ohella;

Or. en

Tarkistus 81
Alojz Peterle

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa, että terveellisten 
elämäntapojen käsitettä (toisin sanoen 
terveellinen ruokavalio, huumausaineista 
pidättäytyminen sekä riittävä liikunta) on 
täydennettävä psykososiaalisella 
ulottuvuudella (työn ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen);

Or. en

Tarkistus 82
Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. odottaa komission kiinnittävän erityistä 
huomiota terveydenhuoltojärjestelmien 
kestävyyteen ja sen yhteydessä myös 

9. odottaa komission kiinnittävän erityistä 
huomiota terveydenhuoltojärjestelmien 
kestävyyteen ja sen yhteydessä myös 
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lääketeollisuuden asemaan; lääketeollisuuden asemaan, jossa on 
noudatettava erityisesti
immateriaalioikeuksia voimassa olevien 
sääntöjen mukaisesti innovaatioiden ja 
tutkimuksen tukemiseksi;

Or. fr

Tarkistus 83
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. odottaa komission kiinnittävän erityistä 
huomiota terveydenhuoltojärjestelmien 
kestävyyteen ja sen yhteydessä myös 
lääketeollisuuden asemaan;

9. odottaa komission kiinnittävän erityistä 
huomiota terveydenhuoltojärjestelmien 
kestävyyteen ja sen yhteydessä myös 
lääketeollisuuden asemaan ja vastuuseen;

Or. fr

Tarkistus 84
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. suhtautuu myönteisesti aikomukseen 
määritellä perustavaa laatua olevat 
terveysarvot ja luoda 
terveysindikaattorijärjestelmä (kansallisella 
ja alueiden välisellä tasolla) sekä edistää 
terveysosaamiseen liittyviä ohjelmia;

10. suhtautuu myönteisesti aikomukseen 
määritellä perustavaa laatua olevat 
terveysarvot ja luoda 
terveysindikaattorijärjestelmä (kansallisella 
ja alueiden välisellä tasolla) sekä edistää 
terveysosaamiseen ja sairauksien 
ennaltaehkäisyyn liittyviä ohjelmia;

Or. fr



PE407.893v01-00 38/53 AM\728476FI.doc

FI

Tarkitus 85
Alojz Peterle

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että EU:n 
perusoikeuskirjan 3 artiklassa oleva kielto 
hankkia taloudellista hyötyä 
ihmisruumiista ja sen osista sellaisinaan
olisi otettava ohjenuoraksi terveyden 
alalla ja erityisesti solujen, kudosten ja 
elinten lahjoittamisessa sekä elinten 
siirrossa;

Or. en

Tarkistus 86
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys arkistus

11. suhtautuu myönteisesti suunnitelmaan 
edistää terveyttä ja sairauksien ehkäisyä 
kaikissa ikäryhmissä "terveyttä kaikille" -
periaatteen mukaisesti; tähdentää, että on 
tuotava esiin keskeisimpiä terveyteen 
vaikuttavia tekijöitä, kuten ravitsemusta, 
liikalihavuutta, liikuntaa, alkoholin ja 
huumeiden käyttöä, tupakointia ja 
ympäristöriskejä, sukupuolen merkitystä 
unohtamatta, ja tuettava terveenä 
ikääntymistä sekä kroonisten sairauksien 
taakan vähentämistä;

11. suhtautuu myönteisesti suunnitelmaan 
edistää terveyttä ja sairauksien ehkäisyä 
kaikissa ikäryhmissä "terveyttä kaikille" -
periaatteen mukaisesti; tähdentää, että on 
tuotava esiin keskeisimpiä terveyteen 
vaikuttavia tekijöitä, kuten ravitsemusta, 
liikalihavuutta, liikuntaa, alkoholin ja 
huumeiden käyttöä, tupakointia ja 
ympäristöriskejä, kuten ilman 
pilaantumista, sukupuolen merkitystä 
unohtamatta, ja tuettava terveenä 
ikääntymistä sekä kroonisten sairauksien 
taakan vähentämistä;

Or. fr
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Tarkistus 87
Alojz Peterle

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. suhtautuu myönteisesti suunnitelmaan 
edistää terveyttä ja sairauksien ehkäisyä 
kaikissa ikäryhmissä "terveyttä kaikille" -
periaatteen mukaisesti; tähdentää, että on 
tuotava esiin keskeisimpiä terveyteen 
vaikuttavia tekijöitä, kuten ravitsemusta, 
liikalihavuutta, liikuntaa, alkoholin ja 
huumeiden käyttöä, tupakointia ja 
ympäristöriskejä, sukupuolen merkitystä 
unohtamatta, ja tuettava terveenä 
ikääntymistä sekä kroonisten sairauksien 
taakan vähentämistä;

11. suhtautuu myönteisesti suunnitelmaan 
edistää terveyttä ja sairauksien ehkäisyä 
kaikissa ikäryhmissä "terveyttä kaikille" -
periaatteen mukaisesti; tähdentää, että on 
tuotava esiin keskeisimpiä terveyteen 
vaikuttavia tekijöitä, kuten ravitsemusta, 
liikalihavuutta, aliravitsemusta, liikuntaa, 
alkoholin ja huumeiden käyttöä, 
tupakointia ja ympäristöriskejä miesten ja 
naisten välisen tasa-arvoperiaatteen 
mukaisesti sukupuolen merkitystä 
unohtamatta, ja tuettava terveenä
ikääntymistä sekä kroonisten sairauksien 
taakan vähentämistä;

Or. en

Tarkistus 88
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. suhtautuu myönteisesti suunnitelmaan 
edistää terveyttä ja sairauksien ehkäisyä 
kaikissa ikäryhmissä "terveyttä kaikille" -
periaatteen mukaisesti; tähdentää, että on 
tuotava esiin keskeisimpiä terveyteen 
vaikuttavia tekijöitä, kuten ravitsemusta, 
liikalihavuutta, liikuntaa, alkoholin ja 
huumeiden käyttöä, tupakointia ja 
ympäristöriskejä, sukupuolen merkitystä 
unohtamatta, ja tuettava terveenä 
ikääntymistä sekä kroonisten sairauksien 
taakan vähentämistä;

11. suhtautuu myönteisesti suunnitelmaan 
edistää terveyttä ja sairauksien ehkäisyä 
kaikissa ikäryhmissä "terveyttä kaikille" -
periaatteen mukaisesti; tähdentää, että on 
tuotava esiin keskeisimpiä terveyteen 
vaikuttavia tekijöitä, kuten ravitsemusta, 
liikalihavuutta, aliravitsemusta, liikuntaa, 
alkoholin ja huumeiden käyttöä, 
tupakointia ja ympäristöriskejä, 
sukupuolen merkitystä unohtamatta, ja 
tuettava terveenä ikääntymistä sekä 
kroonisten sairauksien taakan 
vähentämistä;
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Or. en

Tarkistus 89
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. suhtautuu myönteisesti suunnitelmaan 
edistää terveyttä ja sairauksien ehkäisyä 
kaikissa ikäryhmissä "terveyttä kaikille" -
periaatteen mukaisesti; tähdentää, että on 
tuotava esiin keskeisimpiä terveyteen 
vaikuttavia tekijöitä, kuten ravitsemusta, 
liikalihavuutta, liikuntaa, alkoholin ja 
huumeiden käyttöä, tupakointia ja 
ympäristöriskejä, sukupuolen merkitystä 
unohtamatta, ja tuettava terveenä 
ikääntymistä sekä kroonisten sairauksien 
taakan vähentämistä;

11. suhtautuu myönteisesti suunnitelmaan 
edistää terveyttä ja sairauksien ehkäisyä 
kaikissa ikäryhmissä "terveyttä kaikille" -
periaatteen mukaisesti; tähdentää, että on 
tuotava esiin keskeisimpiä terveyteen 
vaikuttavia tekijöitä, kuten ravitsemusta, 
liikalihavuutta, liikuntaa, alkoholin ja 
huumeiden käyttöä, tupakointia ja 
ympäristöriskejä sekä kotona että 
työpaikoilla, sukupuolen merkitystä 
unohtamatta, ja tuettava terveenä 
ikääntymistä sekä kroonisten sairauksien 
taakan vähentämistä;

Or. pl

Tarkistus 90
Magor Imre Csibi

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. suhtautuu myönteisesti suunnitelmaan 
edistää terveyttä ja sairauksien ehkäisyä 
kaikissa ikäryhmissä "terveyttä kaikille" -
periaatteen mukaisesti; tähdentää, että on 
tuotava esiin keskeisimpiä terveyteen 
vaikuttavia tekijöitä, kuten ravitsemusta, 
liikalihavuutta, liikuntaa, alkoholin ja 
huumeiden käyttöä, tupakointia ja 
ympäristöriskejä, sukupuolen merkitystä 
unohtamatta, ja tuettava terveenä 
ikääntymistä sekä kroonisten sairauksien 

11. suhtautuu myönteisesti suunnitelmaan 
edistää terveyttä ja sairauksien ehkäisyä 
kaikissa ikäryhmissä "terveyttä kaikille" -
periaatteen mukaisesti; tähdentää, että on 
tuotava esiin keskeisimpiä terveyteen 
vaikuttavia tekijöitä, kuten ravitsemusta, 
liikalihavuutta, liikuntaa, alkoholin ja 
huumeiden käyttöä, tupakointia ja 
ympäristöriskejä, sukupuolen merkitystä 
unohtamatta, kehottaen toteuttamaan 
EU:n laajuisia koulutustoimenpiteitä sekä 
ohjausta näiden kysymysten hoitamisessa, 
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taakan vähentämistä; ja tuettava terveenä ikääntymistä sekä 
kroonisten sairauksien taakan 
vähentämistä;

Or. en

Tarkistus 91
Giovanni Berlinguer

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että suuri osa sairauksista 
liittyy työoloihin, koulutuksen tasoon, 
sosiaaliseen syrjäytyneisyyteen, 
sukupuolikysymyksiin ja muihin 
tekijöihin, joihin liittyy "syiden syitä", 
kuten terveyteen vaikuttavia sosiaalisia 
tekijöitä käsitellyt komissio on todennut 
(WHO 2008);

Or. it

Tarkistus 92
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa ensisjaisesti varmistamaan, 
että jostakin vammasta kärsivillä 
henkilöillä on tasavertaiset 
mahdollisuudet päästä osalliseksi 
terveydenhuollosta ja että siihen 
varmistetaan riittävä rahoitus;

Or. en
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Tarkistus 93
Dorette Corbey, John Bowis, Niels Busk ja Glenis Willmott 

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. vaatii tehokkaita toimia
antibioottiresistanssin torjumiseksi, 
mukaan lukien toimia, joilla antibiootteja 
voidaan määrätä vain lääkärin 
määräyksestä, sekä vaatii suuntaviivoja 
antibioottien määräämisen 
vähentämiseksi ja rajoittamiseksi vain 
välttämättömiin tapauksiin; kehottaa 
parantamaan indikaattoritestausta
antibioottien kohtuullisen käytön 
edistämiseksi ja tarvittaessa parantamaan 
hygieniasääntöjä; kehottaa kiinnittämään 
erityistä huomiota MRSA-bakteeriin; 
huomauttaa lisäksi, että Euroopan 
tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen olisi 
valvottava ja arvioitava suuntaviivojen ja 
sääntöjen soveltamista;

Or. en

Tarkistus 94
Alojz Peterle ja Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa komissiota käsittelemään
nykyistä kokonaisvaltaisemmin 
ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä sekä 
liittämään aliravitsemuksen
ylipainokysymysten rinnalla ensisijaisiin 
terveysalan painopistealueisiin niin, että 
aliravitsemusongelma liitetään 
mahdollisuuksien mukaan EU-
rahoitteiseen tutkimukseen, koulutukseen 
ja terveyden edistämisaloitteisiin sekä EU-
kumppanuuksiin;
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Or. en

Tarkistus 95
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kiinnittää komission ja 
jäsenvaltioiden huomion tarpeeseen tukea 
kroonisten sairauksien tutkimusta ja 
edistää kroonisten sairauksien
ennaltaehkäisyä, varhaista diagnosointia
ja asianmukaista hoitoa potilaiden 
hyvinvoinnin ja elämänlaadun 
varmistamiseksi;

Or. pt

Tarkistus 96
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
 11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. katsoo, että myös yhteisön 
ympäristölainsäädännön 
epäasianmukainen soveltaminen 
vaikuttaa kielteisesti EU:n kansalaisten 
terveydentilaan;

Or. fr

Tarkistus 97
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)
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Tarkistus

11 b. korostaa, että EU:n kansalaiset 
saattavat kärsiä toisinaan myös ilman 
pilaantumisen aiheuttamista 
terveysongelmista ja että tämä on vakava
terveysuhka, joka vaikuttaa lasten 
kehitykseen ja alentaa EU:n kansalaisten 
eliniän odotetta1;

Or. fr

Tarkistus 98
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. uskoo, että sairauksien ehkäisyn 
kannalta terveellisten elämäntapojen 
edistäminen kodeissa, kouluissa, 
työpaikoilla ja vapaa-ajan harrastuksissa on 
keskeisessä asemassa;

12. uskoo, että sairauksien ehkäisyn 
kannalta terveellisten elämäntapojen 
edistäminen kodeissa, kouluissa, 
työpaikoilla ja vapaa-ajan harrastuksissa on 
keskeisessä asemassa; katsoo, että 
perheillä on keskeinen rooli terveellisiin 
elämäntapoihin ohjaamisessa ja että 
terveellisiä elämäntapoja noudatetaan 
usein myös myöhemmissä 
elämänvaiheissa;

Or. en

Tarkistus 99
John Bowis, Dorette Corbey, Anders Wijkman ja Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. uskoo, että sairauksien ehkäisyn 12. uskoo, että sairauksien ehkäisyn ja 
                                               
1 Euroopan ympäristökeskuksen raportti nimeltä Euroopan ympäristö, 4. arviointi, synteesi (10 lokakuuta 
2007).



AM\728476FI.doc 45/53 PE407.893v01-00

FI

kannalta terveellisten elämäntapojen 
edistäminen kodeissa, kouluissa, 
työpaikoilla ja vapaa-ajan harrastuksissa on 
keskeisessä asemassa;

hyvän psyykkisen terveyden kannalta 
terveellisten elämäntapojen edistäminen 
kodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja vapaa-
ajan harrastuksissa on keskeisessä 
asemassa;

Or. en

Tarkistus 100
Alojz Peterle ja Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. uskoo, että sairauksien ehkäisyn 
kannalta terveellisten elämäntapojen 
edistäminen kodeissa, kouluissa, 
työpaikoilla ja vapaa-ajan harrastuksissa on 
keskeisessä asemassa;

12. uskoo, että sairauksien ehkäisyn 
kannalta terveellisten elämäntapojen 
edistäminen kodeissa, kouluissa, 
sairaaloissa, hoitokodeissa, työpaikoilla ja 
vapaa-ajan harrastuksissa on keskeisessä 
asemassa;

Or. en

Tarkistus 101
John Bowis, Dorette Corbey, Anders Wijkman ja Frieda Brepoels

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. korostaa, että terveellisiin 
elämäntapoihin kuuluu myös hyvä 
psyykkinen ja fyysinen terveys ja että 
nämä ovat tärkeitä tekijöitä myös 
kilpailukykyisen talouden ylläpidon 
kannalta;

Or. en
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Tarkistus 102
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. muistuttaa komissiota Euroopan 
parlamentin pyynnöstä1 sisällyttää 
toimintasuunnitelmaan työpaikkaterveys, 
joka on tärkeässä osassa valkoisessa 
kirjassa nimeltä Yhdessä terveyden 
hyväksi;

Or. fr

Tarkistus 103
Iles Braghetto

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
pohtimaan, miten integroidulla 
yhteiskunta- ja terveyspolitiikalla 
(yhteiskunnallisesti tärkeiden 
terveydenhoitopalvelujen tarjoaminen) 
voitaisiin vaikuttaa nykyaikaiseen 
käsitykseen varsinkin haavoittuvan 
väestönosan, kuten lasten ja muiden 
huollettavien, terveyden edistämisestä ja 
suojelemisesta;

Or. it

                                               
1 Ks. EP:n tammikuussa 2005 antaman päätöslauselman (ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta) 22 kohta.
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Tarkistus 104
John Bowis ja Dorette Corbey

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. katsoo, että EU:n olisi keskityttävä 
tutkimusohjelmissaan yhä useammin 
tärkeisiin mutta usein sivuutettuihin 
potilasryhmiin, kuten 
mielenterveyspotilaisiin ja miehiin;

Or. en

Tarkistus 105
Françoise Grossetête

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kannattaa Euroopan komission 
esittämiä, lääkeväärennösten tehokasta 
torjumista koskevia suuntaviivoja sekä 
kehottaa komissiota jouduttamaan 
kansainvälisen yleissopimuksen 
valmistelua aiheesta tai lisäpöytäkirjan 
tekemistä järjestäytynyttä rikollisuutta 
koskevaan Palermon yleissopimukseen;

Or. fr

Tarkistus 106
Dorette Corbey, Niels Busk ja Glenis Willmott

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa EU:ta investoimaan 
tärkeiden tautien tutkimukseen 
erikoistuneiden osaamiskeskusten 
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perustamiseen, jotka toimisivat potilaiden 
ja heidän perheittensä, lääkäreiden, 
terveydenalan työntekijöiden, terveysalan 
ja muiden alojen viitekehyksenä sekä 
tieto- ja ohjauskeskuksena;

Or. en

Tarkistus 107
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. tähdentää, että monissa jäsenvaltioissa 
alueelliset ja paikalliset 
terveysviranomaiset vastaavat usein 
terveydenhuollon suunnittelusta, 
hallinnoinnista, toiminnasta ja 
kehittämisestä ja kantavat siitä myös 
taloudellisen vastuun; ne tietävät ja 
tuntevat terveyssektorin perinpohjaisesti ja 
ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita 
terveyspolitiikan muotoilussa ja 
täytäntöönpanossa;

14. tähdentää, että monissa jäsenvaltioissa 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
terveysviranomaiset vastaavat usein 
terveydenhuollon suunnittelusta, 
hallinnoinnista, toiminnasta ja 
kehittämisestä ja kantavat siitä myös 
taloudellisen vastuun; ne tietävät ja 
tuntevat terveyssektorin perinpohjaisesti ja 
ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita 
terveyspolitiikan muotoilussa ja 
täytäntöönpanossa;

Or. pl

Tarkistus 108
Iles Braghetto

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa ottamaan huomioon 
lämpöhoitojen tunnustetusti myönteiset 
vaikutukset toipumiseen sekä aikuisten ja 
ikäihmisten terveyden ylläpitoon;

Or. it



AM\728476FI.doc 49/53 PE407.893v01-00

FI

Tarkistus 109
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota antamaan tukensa 
sähköisen terveydenhuollon kehittämiselle;

15. kehottaa komissiota antamaan tukensa 
sähköisen terveydenhuollon kehittämiselle
ja pyytää komissiota harkitsemaan uusista 
terveysongelmista, kuten 
mielenterveysongelmista, miesten 
terveysongelmista, autoimmuunitaudeista
ja hedelmättömyydestä aiheutuvien 
kustannusten rahoittamista;

Or. en

Tarkistus 110
Anne Ferreira

15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota antamaan tukensa 
sähköisen terveydenhuollon kehittämiselle;

15. kehottaa komissiota antamaan tukensa 
sähköisen terveydenhuollon kehittämiselle, 
joka on tarkoin säännelty ja jossa 
sähköisen terveydenhuollon käsite on 
selkeästi määritelty;

Or. fr

Tarkistus 111
Johannes Lebech ja Jules Maaten

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota antamaan tukensa 15 kehottaa komissiota antamaan tukensa 
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sähköisen terveydenhuollon kehittämiselle; sähköisen terveydenhuollon, uusien 
terveydenhuoltotekniikoiden sekä 
lääketieteellisten laitteiden 
käyttäjälähtöisen innovoinnin
kehittämiselle;

Or. en

Tarkistus 112
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että sairauksien 
ennaltaehkäisy uusien tekniikoiden, kuten 
sähköisen terveydenhuollon avulla ei riitä 
eikä se voi olla ennaltaehkäisyn keskeinen 
tavoite;

Or. fr

Tarkistus 113
Anne Ferreira

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta(uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. on huolissaan sähköisen 
terveydenhuollon kehittämiselle 
osoitetusta huomiosta, koska Euroopan 
unionin kansalaiset ovat hyvin epätasa-
arvoisessa asemassa näiden uusien 
tekniikoiden käyttömahdollisuuksien 
suhteen;

Or. fr
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Tarkistus 114
Kathy Sinnott

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdottamaan jäsennettyyn EY-tason 
yhteistyöjärjestelyyn ja tiiviimpään 
yhteistyöhön sidosryhmien kanssa sekä 
kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen; 
korostaa tarvetta ottaa työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöt kumppanuusosapuoliksi;

16. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdottamaan jäsennettyyn EY-tason 
yhteistyöjärjestelyyn ja tiiviimpään 
yhteistyöhön sidosryhmien kanssa sekä 
kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen; 
korostaa tarvetta ottaa työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöt sekä terveydenhuollon 
etujärjestöt kumppanuusosapuoliksi;

Or. en

Tarkistus 115
Johannes Blokland

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdottamaan jäsennettyyn EY-tason 
yhteistyöjärjestelyyn ja tiiviimpään 
yhteistyöhön sidosryhmien kanssa sekä 
kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen; 
korostaa tarvetta ottaa työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöt kumppanuusosapuoliksi;

16. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdottamaan jäsennettyyn EY-tason 
yhteistyöjärjestelyyn ja tiiviimpään 
yhteistyöhön sidosryhmien kanssa sekä 
kansalaisyhteiskunnan, sekä kirkon että 
muiden uskonnollisten yhteisöjen
osallistumiseen vuoropuhelua koskevien 
Lissabonin sopimuksen määräysten 
mukaisesti; korostaa tarvetta ottaa 
työnantaja- ja työntekijäjärjestöt 
kumppanuusosapuoliksi;

Or. en
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Tarkistus 116
Iles Braghetto

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdottamaan jäsennettyyn EY-tason 
yhteistyöjärjestelyyn ja tiiviimpään 
yhteistyöhön sidosryhmien kanssa sekä 
kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen; 
korostaa tarvetta ottaa työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöt kumppanuusosapuoliksi;

16. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdottamaan jäsennettyyn EY-tason 
yhteistyöjärjestelyyn ja tiiviimpään 
yhteistyöhön sidosryhmien kanssa sekä 
kansalaisyhteiskunnan, sekä kirkon että 
muiden uskonnollisten yhteisöjen,
osallistumiseen; korostaa tarvetta ottaa 
työnantaja- ja työntekijäjärjestöt 
kumppanuusosapuoliksi;

Or. it

Tarkistus 117
Alojz Peterle ja Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa jäsenvaltioita sekä 
alueellisia ja paikallisia viranomaisia 
hyödyntämään yhteistyön mekanismeja 
parhaiden käytäntöjen vaihdon 
parantamiseksi; kehottaa komissiota 
laatimaan aktiivisesti suuntaviivoja ja 
suosituksia parhaiden käytäntöjen 
pohjalta;

Or. en

Tarkistus 118
Antonio De Blasio

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa komissiota vaatimaan, että 
yksittäiset jäsenvaltiot laativat kansallisia 
terveysstrategioita, joihin sisällytetään 
ensisijaisia tavoitteita, joihin on pyrittävä 
hankkeissa, jotka eivät rajoitu 
kansanterveyteen;

Or. hu

Tarkistus 119
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. katsoo, että toimien on oltava 
kohdennettuja, tehokkaita ja rajattuja, 
koska määrärahat ovat rajalliset;

Or. sv


