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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön 
toimintaohjelmasta terveyden ja kuluttajansuojan alalla (2007–2013)
(KOM(2005)0115 – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2005)0115)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 152 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0097/2005),

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 30. kesäkuuta 2005 tekemän päätöksen jakaa 
ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta 
terveyden ja kuluttajansuojan alalla (2007–2013) ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan kesken siten, että laaditaan kaksi erillistä mietintöä,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätökseksi yhteisön 
toimintaohjelmasta terveyden ja 
kuluttajansuojan alalla (2007–2013)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätökseksi yhteisön toisesta 
toimintaohjelmasta kansanterveyden alalla 
(2007–2013)

  
1 EUVL C. / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



PE 364.889v02-00 6/51 PR\588702FI.doc

FI

Perustelu

Tarkistus johtuu puhemieskonferenssin 30. kesäkuuta 2005 tekemästä päätöksestä jakaa 
ohjelma kahteen osaan. Poistetut osat katetaan kuluttajansuojaa koskevassa mietinnössä. 
Tämä ohjelma on jatkoa yhteisön ensimmäiselle toimintaohjelmalle kansanterveyden alalla 
(2003–2008).

Tarkistus 2
Johdanto-osan 1 viite

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
152 ja 153 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
152 artiklan,

Perustelu

Tarkistus johtuu puhemieskonferenssin 30. kesäkuuta 2005 tekemästä päätöksestä jakaa 
ohjelma osiin. Poistetut osat katetaan kuluttajansuojaa koskevassa mietinnössä.

Tarkistus 3
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 kansalaistensa huoliin 
terveysriskeistä ja heidän odotuksiinsa 
terveyden korkeatasoisesta suojelusta. 
Yhteisö voi myötävaikuttaa kansalaistensa 
terveyden ja turvallisuuden suojaamiseen 
toteuttamalla toimia kansanterveyden 
alalla.

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.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
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(1 a) Terveyden korkeatasoinen suojelu 
olisi varmistettava kaikkien yhteisön 
politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä 
ja toteuttamisessa. Perustamissopimuksen 
152 artiklan nojalla yhteisöltä 
edellytetään tällä alalla aktiivista roolia, 
siten että se toteuttaa toimenpiteitä, joita 
yksittäiset jäsenvaltiot eivät voi toteuttaa, 
ja koordinoi jäsenvaltioiden toimia 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Yhteisö kunnioittaa täysin jäsenvaltioiden 
etuoikeuksia terveyspalveluiden ja 
terveydenhuollon järjestämisessä ja 
tarjoamisessa.

Perustelu

Yhteisön on perustamissopimusten mukaan toimittava aktiivisesti toteuttamalla toimenpiteitä, 
joita jäsenvaltiot eivät voi toteuttaa. Amsterdamin sopimuksen 152 artiklan vahvennettujen 
säännösten nojalla voimassa oli määrällinen sekä laadullinen edistysaskel seuraavien kolmen 
seikan suhteen: kansanterveyden parantaminen, sairauksien ehkäiseminen kaikissa 
muodoissaan ja mahdollisten uhkien torjunta. On muistettava, että toimivalta ja vastuu 
terveyspalveluista (sairaalat jne.) kuuluu jäsenvaltioille (toissijaisuusperiaate).

Tarkistus 5
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

(1 b) 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, lähinnä eliniänodotteen 
nousun vuoksi.

Perustelu

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.
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Tarkistus 6
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

(1 c) Yhteisön kansanterveysalan 
toimintaohjelma (2003–2008) oli 
ensimmäinen Euroopan yhteisön kattava 
tämän alan ohjelma, jonka myötä on jo 
saavutettu joukko tärkeitä tuloksia ja 
parannuksia.

Perustelu

Yhteisön kansanterveysalan ensimmäinen kattava toimintaohjelma on voimassa 2003–2008 ja 
sen koko filosofia poikkesi huomattavasti aiemmista vastaavista aloitteista siinä, että vaikka 
aiemmin tärkeitä terveyskysymyksiä, kuten syövän torjuntaa, terveyden edistämistä, AIDSia, 
huumeriippuvuutta, terveydenseurantaa, vammoja, harvinaisia sairauksia ja saasteista 
aiheutuvia sairauksia, käsiteltiin erikseen etupäässä irrallaan toisistaan. Tällä ohjelmalla on 
kolme tavoitetta: a) tiedottamisen parantaminen, b) kapasiteetin vahvistaminen terveysuhkiin 
vastaamiseksi nopeasti ja koordinoidusti ja c) terveyden edistäminen ja sairauksien 
ehkäiseminen terveyden taustatekijöitä käsittelemällä, ja kahden vuoden soveltamisen jälkeen 
on saatu ensimmäiset myönteiset tulokset yhteisön toimin ja kehittämällä mekanismeja 
kansanterveysalan integroidun lähestymistavan pohjalta.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 1 d 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.

Perustelu

Toisiaan seuranneet elintarvikekriisit, SARSin aiheuttama maailmanlaajuinen paniikki, joka 
oli lähtöisin Kiinasta, lintuinfluenssa ja influenssapandemian mahdollisuus välittömässä 
lähitulevaisuudessa, joka voi vaatia 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.

Tarkistus 8
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Johdanto-osan 1 e kappale (uusi)

(1 e) 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.

Perustelu

Kansanteräsalan ohjelmaa laadittaessa EU:ssa on ehdottomasti otettava huomioon WHO:n 
luotettavat tiedot.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Tämän vuoksi olisi perustettava 
terveys- ja kuluttajansuoja-alaa koskeva 
yhteisön toimintaohjelma, jolla korvataan 
yhteisön kansanterveysalan 

(2) Tarvitaan jatkuvia toimia 
kansanterveysalalla jo määriteltyjen 
yhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Tämän vuoksi olisi perustettava 
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toimintaohjelman (2003–2008) 
hyväksymisestä 23 päivänä syyskuuta 2002 
tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 1786/2002/EY ja 
kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön 
toimien rahoitusta koskevista yleisistä 
puitteista vuosille 2004–2007 8 päivänä 
joulukuuta 2003 tehty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätös N:o 
20/2004/EY. Kyseiset päätökset olisi sen 
vuoksi kumottava.

kansanterveysalaa koskeva yhteisön 
toinen toimintaohjelma (2007–2013, 
myöhemmin "ohjelma") tässä 
päätöksessä määritetyllä tavalla, jolla 
korvataan yhteisön kansanterveysalan 
toimintaohjelman (2003–2008) 
hyväksymisestä 23 päivänä syyskuuta 2002 
tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 1786/2002/EY, joka olisi sen 
vuoksi kumottava.

Perustelu

Tarkistus johtuu puhemieskonferenssin 30. kesäkuuta 2005 tekemästä päätöksestä jakaa 
ohjelma osiin. Poistetut osat katetaan kuluttajansuojaa koskevassa mietinnössä. Yhteisöllä on 
edessä terveysalalla vakavia haasteita, joihin on vastattava yhteisön tasolla, ja näin ollen 
tarvitaan yhteisön toimia kansanterveysalaa koskevan yhteisön toisen toimintaohjelman 
muodossa (2007–2013), jolla jatketaan ja kehitetään yhteisön ensimmäistä kattavaa 
kansanterveysalan toimintaohjelmaa (2003–2008).

Tarkistus 10
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Ohjelma perustuu 
kansanterveysalaa koskevan yhteisön 
aiemman toimintaohjelman (2003–2008) 
rakenteeseen, mekanismeihin ja 
toimintaan, siinä lisätään uusia tavoitteita 
ja hyödynnetään toimenpiteiden 
täytäntöönpanosta saatua kokemusta ja 
tietämystä. Kansanterveysohjelmalla 
myötävaikutetaan fyysisen terveyden, 
mielenterveyden ja hyvinvoinnin korkean 
tason sekä entistä paremman 
terveysasioita koskevan tasa-arvon 
saavuttamiseen koko yhteisössä 
kohentamalla kansanterveyttä, 
ehkäisemällä ihmisten sairauksia ja 
häiriötiloja ja torjumalla ihmisten 
terveyttä vaarantavia tekijöitä sairauksien 
esiintymisen ja ennenaikaisen 
kuolleisuuden torjumiseksi ottaen samalla 
huomioon sukupuoli- ja ikänäkökulma.
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Perustelu

Toinen ohjelma kehitetään ensimmäisen ohjelman rakenteiden, mekanismien ja 
toimenpiteiden sekä hankittujen kokemusten pohjalta ja lisäämällä uusia tavoitteita 
edistämällä terveysuhkiin vastaamista, fyysisen terveyden, mielenterveyden ja hyvinvoinnin 
korkeaan tasoon saavuttamista sekä entistä paremman terveysasioita koskevan tasa-arvon 
saavuttamista.

Tarkistus 11
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) 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.

Perustelu

Tarkistus noudattaa puheenjohtajakokouksen päätöstä jakaa ohjelma osiin. Ohjelmalla on 
vahvistettava kansalaisten mahdollisuuksia saada terveyttä koskevaa tietoa lisäten siten 
tietämyksen ja valintojen laajuutta.

Tarkistus 12
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 
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(3 a) Ohjelmalla olisi tuettava terveyttä 
koskevien tavoitteiden ulottamista 
kaikkiin yhteisön politiikkoihin ja toimiin.

Perustelu

Ohjelmalla edistetään myös terveysalan tavoitteiden ulottamista kaikkiin yhteisön 
politiikkoihin ja toimiin.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

(3 b) Terveiden elinvuosien (Healthy Life 
Years, HLY), jota kutsutaan myös 
vammattoman eliniän odotteen 
indikaattoriksi, lisääminen torjumalla 
sairauksia ja edistämällä vammatonta 
ikääntymistä on tärkeää EU:n 
kansalaisten hyvinvoinnin kannalta ja 
auttaa vastaamaan Lissabonin prosessin 
haasteisiin, kun on kyse kestävästä 
julkistaloudesta, johon kohdistuu paineita 
nousevien terveydenhuolto- ja 
sosiaaliturvakustannusten myötä.

Perustelu

Terveys edistää tuottavuutta, työllisyyttä ja sen myötä talouskasvua. Investoinnit torjuviin 
toimenpiteisiin parantavat terveyttä ja kohentavat taloutta. terveysindikaattorien luokat 
(negatiivinen ja positiivinen) auttavat mittamaan väestön terveyden tasoa. Lissabonin 
prosessin päätelmien mukaan "suurena haasteena on jäsenvaltioiden välisten 
elinajanodotetta, merkittävien sairauksien esiintymistä ja terveysresursseja koskevien 
huomattavien erojen kaventaminen. Terveydenhuoltosektorin nykyaikaistaminen voi 
myötävaikuttaa huomattavasti työvoimatarjonnan ylläpitoon".

Tarkistus 14
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

(3 c) Euroopan unionin laajentuminen on 
tuonut EU:n sisällä terveysalalla 
esiintyvää eriarvoisuutta koskevia 
lisähuolenaiheita, ja tämä todennäköisesti 
korostuu tulevissa laajentumisissa. Sen 
vuoksi tämän kysymyksen olisi oltava yksi 
ohjelman painopistealueista.



PR\588702FI.doc 13/51 PE 364.889v02-00

FI

Perustelu

Laajentuminen on lisännyt eriarvoisuutta terveysalalla. Jäsenvaltioiden välillä ja sisällä 
esiintyy tällä hetkellä huomattavia eroja kansalaisten keskimääräisen eliniän, terveydentilan 
ja hoitoonpääsymahdollisuuksien suhteen. Tämä eriarvoisuus johtaa puolestaan epätasaiseen 
kasvuun ja näin ollen on tärkeää, että ohjelmassa ryhdytään toimiin sen vähentämiseksi.

Tarkistus 15
Johdanto-osan 3 d kappale (uusi) 

(3 d) Ohjelman avulla olisi yksilöitävä 
terveysalaa koskevan eriarvoisuuden syitä 
ja käsiteltävä epätyydyttävään 
terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä.

Perustelu

Ohjelmassa olisi keskityttävä muun muassa toimiin, joiden avulla voidaan vähentää 
eriarvoisuutta edistämällä parasta mahdollista terveydenhuoltoa.

Tarkistus 16
Johdanto-osan 3 e kappale (uusi)

(3 e) 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 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. 
Kaikki tiedot olisi eriteltävä ja 
analysoitava sukupuolen mukaan.

Perustelu

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 
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tärkeää, että terveysalalla on käytössä vertailukelpoisia ja yhteentoimivia järjestelmiä.

Tarkistus 17
Johdanto-osan 3 f kappale (uusi)

(3 f) Tiedot on kerättävä asiaa koskevien 
henkilötietojen suojasta annettujen 
säännösten mukaisesti.

Tarkistus 18
Johdanto-osan 3 g kappale (uusi)

(3 g) Parhaat käytänteet on soveltuvin 
vaihtoehto, koska ennaltaehkäisevää 
terveydenhoitoa ja sairauksien ja 
vammojen hoitoa olisi mitatta 
tehokkuuden kannalta eikä talouden 
mittapuulla. Sen vuoksi on erittäin 
tärkeää, että laaditaan suuntaviivoja ja 
indikaattoreita ja järjestetään parhaiden 
käytänteiden vaihtoa.

Perustelu

Parhaiden käytänteiden ja suuntaviivojen kehittäminen on ennaltaehkäisevän 
terveydenhuollon ja sairauksien ja vammojen hoidon kannalta paras valinta, ja se on 
toissijaisuusperiaatteen mukaista.

Tarkistus 19
Johdanto-osan 3 h kappale (uusi)

(3 h) On tärkeää edistää parhaita 
käytänteitä ja sairauksien ja vammojen 
huippuluokan hoitoa yleisen 
terveydentilan heikkenemisen estämiseksi.

Tarkistus 20
Johdanto-osan 3 i kappale (uusi)
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(3 i) Olisi ryhdyttävä toimiin vammojen 
estämiseksi keräämällä tietoja, 
selvittämällä vammojen taustatekijöitä ja 
levittämällä asiaa koskevaa tietoa.

Tarkistus 21
Johdanto-osan 3 j kappale (uusi)

(3 j) 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.

Perustelu

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.

Tarkistus 22
Johdanto-osan 3 k kappale (uusi)

(3 k) Ympäristön pilaantuminen on 
vakava terveysriski ja huomattava 
huolenaihe EU:n kansalaisille. Olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota lapsiin ja 
muihin ryhmiin, jotka ovat erityisen 
alttiita vaarallisille ympäristötekijöille. 
Ohjelmalla olisi täydennettävä toimia, 
joihin ryhdytään osana ympäristöä ja 
terveyttä koskevaa vuosien 2004–2010 
toimintasuunnitelmaa.

Tarkistus 23
Johdanto-osan 3 l kappale (uusi)



PE 364.889v02-00 16/51 PR\588702FI.doc

FI

(3 l) Ennalta varautumisen periaate ja 
riskinarviointi ovat ihmisten terveyden 
suojelun kannalta ratkaisevan tärkeitä 
tekijöitä, minkä vuoksi ne olisi 
sisällytettävä entistä tiiviimmin muihin 
yhteisön politiikkoihin ja toimiin.

Tarkistus 24
Johdanto-osan 3 m kappale (uusi)

(3 m) On edistettävä jäsenvaltioiden 
yhteistyötä ja parannettava 
kansanterveysalan nykyisten ja tulevien 
verkostojen tehokkuutta sen 
varmistamiseksi, että yhteisön ja 
jäsenvaltioiden ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi toteuttamat toimet 
ja aloitteet sovitetaan suuressa määrin 
yhteen.

Perustelu

Komission ja jäsenvaltioiden välinen koordinointi ja yhteistyö on ehdottoman välttämätöntä 
ohjelman tehokkaan täytäntöönpanon kannalta.

Tarkistus 25
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Terveys- ja kuluttajansuojapolitiikoilla 
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. 

Poistetaan.
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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.

Perustelu

Tarkistus noudattaa puheenjohtajakokouksen päätöstä jakaa ohjelma osiin.

Tarkistus 26
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Yhteisön politiikkojen ja ohjelmien 
koordinoiminen on keskeinen osa yhteistä
tavoitetta, joka koskee terveys- ja 
kuluttajansuojakysymysten ottamista 
huomioon muilla politiikan aloilla. 
Yhteisvaikutusten lisäämiseksi ja 
päällekkäisyyksien välttämiseksi 
hyödynnetään asianmukaisella tavalla 
yhteisön muita rahastoja ja ohjelmia, myös 
yhteisön tutkimuksen puiteohjelmia ja 
niiden tuloksia, rakennerahastoja ja 
yhteisön tilasto-ohjelmaa.

(5) Yhteisön politiikkojen ja ohjelmien 
koordinoiminen on keskeinen osa 
tavoitetta, joka koskee terveyskysymysten
ottamista huomioon muilla politiikan 
aloilla. Yhteisvaikutusten lisäämiseksi ja 
päällekkäisyyksien välttämiseksi 
ryhdytään yhteisiin toimiin asiaan 
liittyvien yhteisön ohjelmien ja 
toimenpiteiden kanssa ja hyödynnetään 
asianmukaisella tavalla yhteisön muita 
rahastoja ja ohjelmia, myös yhteisön 
tutkimuksen puiteohjelmia ja niiden 
tuloksia, rakennerahastoja, 
koheesiorahastoa, Euroopan 
maatalouden ohjaus- ja tukirahastoa, 
Euroopan solidaarisuusrahastoa ja 
yhteisön tilasto-ohjelmaa. Olisi myös 
taattava, että niihin kaikkiin sisällytetään
terveysnäkökulma.

Perustelu

Tarkistus noudattaa puheenjohtajakokouksen päätöstä jakaa ohjelma osiin. Poistetut osat 
katetaan kuluttajansuojaa koskevassa mietinnössä. On tarpeen pyrkiä ohjelman 
toimenpiteiden ja muiden yhteisön ohjelmien, toimien ja rahastojen välisiin 
yhteisvaikutuksiin.
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Tarkistus 27
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, 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.

(6) Kansalaisjärjestöillä on myös tärkeä 
tehtävä kansanterveyden edistämisessä ja 
kansalaisten etujen ajamisessa yhteisön 
terveyspolitiikassa. Ne tarvitsevat yhteisön 
tukea kehittyäkseen ja toimiakseen. Tässä 
päätöksessä on määritettävä yhteisön
tukeen oikeutettujen kansalaisjärjestöjen 
taloudellista avoimuutta koskevat 
kelpoisuusehdot.

Perustelu

Kansalaisjärjestöillä on merkittävä tehtävä terveyden edistämisessä, minkä vuoksi niiden 
tulee osallistua ohjelmaan.

Tarkistus 28
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Ohjelman täytäntöönpanon olisi 
pohjauduttava kansanterveys- ja 
kuluttajansuoja-alojen nykyisiin toimiin 
ja rakenteellisiin järjestelyihin komission 
päätöksellä 2004/858/EY perustettu 
kansanterveysalan toimintaohjelman 
toimeenpanovirasto mukaan luettuna, ja 
siinä olisi laajennettava näitä toimia ja 
järjestelyitä. Ohjelma olisi pantava 
täytäntöön läheisessä yhteistyössä
asiaankuuluvien organisaatioiden ja 
virastojen, etenkin Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 
851/2004 perustetun tautien ehkäisyn ja 
valvonnan eurooppalaisen keskuksen 
kanssa.

(7) Ohjelman täytäntöönpanoon olisi 
sisällyttävä komission päätöksellä 
2004/858/EY perustettu kansanterveysalan 
toimintaohjelman toimeenpanovirasto 
samoin kuin läheinen yhteistyö
asiaankuuluvien organisaatioiden ja 
virastojen, etenkin Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 
851/2004 perustetun tautien ehkäisyn ja 
valvonnan eurooppalaisen keskuksen 
kanssa. Komission olisi toimitettava 
keskukselle kaikki ohjelmassa kerätyt 
tiedot ja tietoaineistot, jotka ovat sen 
toiminnan kannalta merkittäviä.
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Perustelu

Tarkistus noudattaa puheenjohtajakokouksen päätöstä jakaa ohjelma osiin. Poistetut osat 
katetaan kuluttajansuojaa koskevassa mietinnössä. Komission ja tautien ehkäisyn ja 
valvonnan eurooppalaisen keskuksen välinen yhteistyö ja tiedottaminen on tärkeää.

Tarkistus 29
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Euroopan talousalueesta tehdyssä 
sopimuksessa (jäljempänä ’ETA-sopimus’) 
määrätään terveyden ja kuluttajansuojan 
alojen yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja 
sen jäsenvaltioiden sekä Euroopan 
talousalueeseen kuuluvien Euroopan 
vapaakauppaliiton valtioiden (jäljempänä 
’EFTA-/ETA-valtiot’) välillä. Olisi myös 
säädettävä muiden maiden, etenkin 
yhteisön naapurimaiden, yhteisön 
jäsenyyttä hakevien maiden, 
ehdokasmaiden sekä liittymässä olevien 
maiden, osallistumisesta ohjelmaan ottaen 
erityisesti huomioon muissa maissa 
mahdollisesti esiin tulevat terveysuhat, 
jotka vaikuttavat yhteisöön.

(9) Euroopan talousalueesta tehdyssä 
sopimuksessa (jäljempänä ’ETA-sopimus’) 
määrätään terveyden alan yhteistyöstä 
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 
sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvien 
Euroopan vapaakauppaliiton valtioiden 
(jäljempänä ’EFTA-/ETA-valtiot’) välillä. 
Olisi myös säädettävä muiden maiden, 
etenkin yhteisön naapurimaiden, yhteisön 
jäsenyyttä hakevien maiden, 
ehdokasmaiden sekä liittymässä olevien 
maiden, osallistumisesta ohjelmaan ottaen 
erityisesti huomioon muissa maissa 
mahdollisesti esiin tulevat terveysuhat, 
jotka vaikuttavat yhteisöön.

Perustelu

Tarkistus noudattaa puheenjohtajakokouksen päätöstä jakaa ohjelma osiin. Poistetut osat 
katetaan kuluttajansuojaa koskevassa mietinnössä.

Tarkistus 30
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Olisi kehitettävä yhteistyötä asiaan 
kuuluvien organisaatioiden kuten 
Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen 
erityisvirastojen, kuten Maailman 
terveysjärjestön, kanssa samoin kuin 
Euroopan neuvoston ja Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön kanssa, 
jotta ohjelma voidaan panna täytäntöön 
maksimoimalla yhteisön ja 
kansainvälisellä tasolla toteutettavien 
terveyttä ja kuluttajansuojaa koskevien 

(11) Yhteisön ja kansainvälisellä tasolla 
toteutettavien terveyttä koskevien toimien 
tehokkuuden maksimoimiseksi olisi 
kehitettävä yhteistyötä asiaan kuuluvien 
organisaatioiden kuten Yhdistyneiden 
Kansakuntien ja sen erityisvirastojen, kuten 
Maailman terveysjärjestön, kanssa samoin 
kuin Euroopan neuvoston ja Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön kanssa.
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toimien tehokkuus ja vaikuttavuus ottaen 
huomioon eri organisaatioiden erityiset 
valmiudet.

Perustelu

Tarkistus noudattaa puheenjohtajakokouksen päätöstä jakaa ohjelma osiin.

Tarkistus 31
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Jotta ohjelman arvoa ja vaikutuksia 
voitaisiin lisätä, toteutettavia toimenpiteitä 
olisi seurattava ja arvioitava säännöllisin 
väliajoin myös ulkopuolisten 
riippumattomien arviointien avulla.

(12) Tähän ohjelmaan sisältyvien 
terveysalan tavoitteiden toteutumisessa 
saavutettua edistymistä on mitattava ja 
arvioitava, jotta ohjelman arvoa ja 
vaikutuksia voitaisiin lisätä. Toteutettavia 
toimenpiteitä olisi seurattava ja arvioitava 
säännöllisin väliajoin myös ulkopuolisten 
riippumattomien arviointien avulla.

Tarkistus 32
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Terveyttä ja kuluttajansuojaa 
koskevan toiminnan tavoitteita ei voida 
riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin kyseeseen tulevien 
asioiden kansainvälisen luonteen vuoksi 
ja ne voidaan toteuttaa paremmin 
yhteisön tasolla, koska yhteisön 
toiminnan avulla kansalaisten terveyttä, 
turvallisuutta ja taloudellisia etuja 
voidaan suojella tehokkaammin ja 
vaikuttavammin, ja tämän vuoksi yhteisö 
voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä 
sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(13) Perustamissopimuksen 5 artiklan 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 
mukaisesti aloilla, jotka eivät kuulu 
yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan, 
kuten kansanterveys, yhteisö toimii vain 
siinä tapauksessa, että se voi yhteisön 
toiminnan laajuuden tai vaikutusten takia 
toteuttaa paremmin toiminnan tavoitteet. 
Jäsenvaltiot eivät voi riittävästi toteuttaa 
ohjelman tavoitteita, koska terveyden 
taustatekijät ovat monimutkaisia ja 
luonteeltaan maiden rajat ylittäviä ja 
koska jäsenvaltiot eivät voi kattavasti 
hallita näitä tekijöitä; näin ollen 
ohjelman olisi tuettava ja täydennettävä 
jäsenvaltioiden toimia ja toimenpiteitä. 
Ohjelma voi tuoda huomattavaa lisäarvoa 
terveyden edistämiseen ja 
terveydenhuoltojärjestelmiin yhteisössä 
tarjoamalla tukirakenteita ja -ohjelmia, 
jotka parantavat yksilöiden, laitosten, 
yhdistysten, järjestöjen ja elinten 
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toimintakykyä terveysalalla helpottamalla 
kokemusten ja parhaiden toimintatapojen 
vaihtoa ja tarjoamalla perustan 
kansanterveyteen vaikuttavien tekijöiden 
analysoimiselle. Ohjelma voi tuoda 
lisäarvoa myös tapauksissa, joissa 
kansanterveyttä uhkaavat yli valtioiden 
rajojen vaikuttavat tekijät, kuten 
tartuntataudit tai ympäristön tai ravinnon 
pilaantuminen, siltä osin kuin ne 
edellyttävät yhteisiä strategioita ja toimia, 
jotta suojellaan terveyttä ja turvallisuutta, 
edistetään kansalaisten terveyteen liittyviä 
taloudellisia etuja ja helpotetaan EU:n 
kansalaisiin potilaina kohdistuvaa 
taloudellista taakkaa.

Perustelu

Tarkistus noudattaa puheenjohtajakokouksen päätöstä jakaa ohjelma osiin.
Terveysohjelmassa olisi myös käsiteltävä kansalaisten asemaa potilaina heidän 
vastaanottaessaan terveyspalveluja. Jäsenvaltioita voidaan rohkaista ohjelmaan sisältyvillä 
toimilla rajatylittävää hoitoa koskevaan yhteistyöhön, jotta taataan tehokas tai pikainen hoito 
ja potilaiden terveyden edistäminen parantamalla terveyspalvelujen täydentävyyttä 
rajaseuduilla.

Tarkistus 33
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Komission olisi varmistettava 
asianmukainen siirtyminen kahdesta 
korvattavasta ohjelmasta tähän ohjelmaan 
etenkin monivuotisten toimenpiteiden 
jatkuvuuden ja hallinnollisten 
tukirakenteiden, esimerkiksi 
kansanterveysalan toimintaohjelman 
toimeenpanoviraston, jatkuvuuden osalta,

(14) Komission olisi varmistettava 
asianmukainen siirtyminen ensimmäisestä
korvattavasta ohjelmasta tähän ohjelmaan 
etenkin määrättyjen taloudellisten 
velvoitteiden täyttymisen osalta,

Perustelu

Tarkistus noudattaa puheenjohtajakokouksen päätöstä jakaa ohjelma osiin.

Tarkistus 34
1 artikla
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Ohjelman perustaminen Toisen ohjelman perustaminen
Perustetaan terveys- ja kuluttajansuoja-
alaa koskeva yhteisön toimintaohjelma, 
jäljempänä ’ohjelma’, joka alkaa 1. päivänä 
tammikuuta 2007 ja päättyy 31. päivänä 
joulukuuta 2013.

Perustetaan terveysalaa koskeva yhteisön 
toinen toimintaohjelma, jäljempänä 
’ohjelma’, joka alkaa 1. päivänä 
tammikuuta 2007 ja päättyy 31. päivänä 
joulukuuta 2013.

Perustelu

Tarkistus noudattaa puheenjohtajakokouksen päätöstä jakaa ohjelma osiin. Poistetut osat 
katetaan kuluttajansuojaa koskevassa mietinnössä.

Tarkistus 35
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 
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 

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

Perustelu

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.

Tarkistus 36
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

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

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 
edistäminen on erityisen tärkeää terveysalan haasteisiin vastaamisen kannalta.

Tarkistus 37
3 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Edellä olevassa 2 artiklassa 
vahvistettuihin päämääriin ja tavoitteisiin 
pyrittäessä on hyödynnettävä 
täysimääräisesti asianmukaisia 
käytettävissä olevia
täytäntöönpanomenetelmiä, etenkin 
seuraavia:

1. Edellä olevassa 2 artiklassa 
vahvistettuihin päämääriin ja tavoitteisiin 
pyrittäessä on hyödynnettävä 
täysimääräisesti asianmukaisia 
täytäntöönpanomenetelmiä ja rahoitusta, 
joka on hyväksytty 6 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun hallintomenettelyn mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus noudattaa puheenjohtajakokouksen päätöstä jakaa ohjelma osiin. Ohjelman 
hallintokomitea hyväksyy ohjelman täytäntöönpanomenetelmät sekä rahoitusehdot.

Tarkistus 38
3 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

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

Poistetaan.

a) 60 prosenttia sellaisen toimen osalta, 
jolla pyritään edistämään tavoitetta, joka 
on osa yhteisön politiikkaa terveyden ja 
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kuluttajansuojan 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.

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.

4. Edellä olevan 1 kohdan a alakohtaa 
varten yhteisön rahoitusosuus voidaan 
antaa myös kiinteämääräisenä 
rahoituksena silloin, kun tämä muoto 
soveltuu kyseisten toimien luonteeseen. 
Tällaisiin rahoitustukiin ei sovelleta 
edellä 2 ja 3 kohdassa vahvistettuja 
prosenttirajoja. Näiden toimien valinta-, 
seuranta- ja arviointiperusteita 
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mukautetaan tarvittaessa.

Perustelu

Hallintokomitean olisi määritettävä yhteisön rahoitusosuus hankkeille ja järjestöille.

Tarkistus 39
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 eduista 
riippumattomia ja joiden ensisijaisena 
tavoitteena ja toimintana on ihmisten 
sairauksien ehkäiseminen ja 
kansanterveyden edistäminen yhteisössä,
(b) ovat saaneet kansallisilta 
terveysjärjestöiltä valtuudet edustaa 
kansalaisten etuja yhteisön tasolla 
ainakin puolessa jäsenvaltioista ja jotka 
edustavat kansallisten sääntöjen ja 
käytäntöjen mukaan kansalaisia ja jotka 
toimivat alueellisella tai kansallisella 
tasolla,
(c) ovat toimittaneet komissiolle 
täydellisen ja päivitetyn selonteon 
jäsenyydestään, sisäisistä säännöistään ja 
rahoituslähteistään.

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.

Tarkistus 40
4 artikla
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Komissio varmistaa ohjelman
täytäntöönpanon 7 artiklan säännösten 
mukaisesti.

Komissio varmistaa tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa ohjelmassa 
määritettyjen toimenpiteiden
täytäntöönpanon 6 ja 7 artiklan säännösten 
mukaisesti ja varmistaen ohjelman 
sopusuhtaisen ja tasapainoisen 
kehittymisen.

Perustelu

Komission ja jäsenvaltioiden yhteistyö on ennakkoedellytys ohjelman tehokkaalle 
täytäntöönpanolle.

Tarkistus 41
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Täytäntöönpanossa avustaakseen 
komissio varmistaa terveysalan 
seurantaverkostojen koordinoinnin ja 
integroinnin sekä nopean reagoinnin 
terveysuhkiin.

Tarkistus 42
4 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b. Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat 
toimivaltuuksiensa mukaisesti 
tarkoituksenmukaisia toimia 
varmistaakseen, että ohjelman 
toteuttaminen on tehokasta, ja 
kehittääkseen yhteisön ja jäsenvaltioiden 
tasolla mekanismeja, joilla pyritään 
ohjelman tavoitteisiin. Ne varmistavat, 
että ohjelman mukaisesti tuetuista 
toimista tiedotetaan asiaankuuluvasti ja 
että paikallis- ja aluehallinnon 
viranomaisten sekä valtioista 
riippumattomien järjestöjen kautta 
toteutettaviin toimiin saadaan 
mahdollisimman suuri osallistujamäärä.
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Perustelu

Komission ja jäsenvaltioiden välinen koordinointi ja yhteistyö on ehdottoman välttämätöntä 
ohjelman tehokkaan täytäntöönpanon kannalta.

Tarkistus 43
4 artiklan 1 c kohta (uusi)

1 c. Komissio varmistaa läheisessä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että 
tietoaineistot ja tiedot ovat keskenään 
vertailukelpoisia ja että terveystietojen ja 
tietoaineistojen vaihtojärjestelmät ja 
-verkostot ovat yhteensopivia ja 
yhteentoimivia.

Tarkistus 44
4 artiklan 1 d kohta (uusi)

1 d. Komissio varmistaa yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa tarvittavan 
yhteistyön ja tiedotuksen tautien ehkäisyn 
ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen 
kanssa ohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Perustelu

Komission ja jäsenvaltioiden sekä tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen 
välinen koordinointi ja yhteistyö on ehdottoman välttämätöntä ohjelman tavoitteiden 
tehokkaan täytäntöönpanon kannalta.

Tarkistus 45
4 artiklan 1 e kohta (uusi)

1 e. Ohjelmaa toteuttaessaan komission 
on varmistettava yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa, että noudatetaan kaikkia 
asiaankuuluvia henkilötietojen suojasta 
annettuja säännöksiä ja että silloin kun 
on asianmukaista, käytetään sellaisia 
mekanismeja, jotka takaavat tällaisten 
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tietojen luottamuksellisuuden ja 
turvallisuuden.

Perustelu

Tietojen kerääminen on olennainen osa ohjelmaa. Ohjelman laillisuuden ja uskottavuuden 
takaamiseksi siinä on noudatettava kaikkia asiaankuuluvia tietosuojasta annettuja 
säännöksiä.

Tarkistus 46
4 artiklan 1 f kohta (uusi)

1 f. Komissio varmistaa läheisessä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
siirtymisen 11 artiklassa mainitulla 
päätöksellä perustetussa ensimmäisessä 
ohjelmassa laadittujen niiden 
toimenpiteiden välillä, jotka edistävät 
tässä ohjelmassa määritettyjä 
painopistealueita, ja painopistealueita, 
jotka pannaan täytäntöön tässä 
ohjelmassa.

Tarkistus 47
4 a artikla (uusi)

4 a artikla
Yhteiset strategiat ja toimet

Ihmisten terveyden korkeatasoisen 
suojelun varmistamiseksi kaikkien 
yhteisön politiikkojen ja toimintojen 
määrittelyssä ja toteuttamisessa ja 
terveyskysymysten valtavirtaistamisen 
edistämiseksi ohjelman tavoitteet voidaan 
toteuttaa yhteisinä strategioina ja 
yhteisinä toimina luomalla yhteyksiä 
asianomaisiin yhteisön ohjelmiin, toimiin 
ja rahastoihin. Komissio varmistaa 
yhteyden ohjelman ja yhteisön muiden 
toimien ja rahastojen välillä.

Perustelu

On tarpeen kehittää yhteisiä strategioita ja toimia edistämällä yhteisön yhteisvaikutuksia ja 
maksimoimalla ohjelman vaikutukset yhteisön muihin toimiin ja rahastoihin.



PE 364.889v02-00 30/51 PR\588702FI.doc

FI

Tarkistus 48
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 
1 200 miljoonaa euroa.

Perustelu

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

Tarkistus 49
7 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) ohjelman täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen työsuunnitelma, jossa esitetään 
painotusalueet ja toteutettavat toimet, myös 
määrärahojen jako ja asiaan liittyvät 
perusteet,

a) ohjelman täytäntöönpanoa koskeva 
vuotuinen työsuunnitelma, jossa esitetään 
painotusalueet ja toteutettavat toimet, myös 
määrärahojen jako,

Perustelu

Tällä ja seuraavilla tarkistuksilla pyritään selventämään ja täsmentämään täytäntöönpanoa.

Tarkistus 50
7 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)

a a) ohjelman toimenpiteiden valintaa ja 
rahoitusta koskevat järjestelyt, ehdot, 
avoimuuteen liittyvät toimet ja menettelyt,

Perustelu

Kun on kyse menettelystä, hallintokomitean on ryhdyttävä täytäntöönpanotoimiin näiden 
kysymysten osalta.

Tarkistus 51
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7 artiklan 1 kohdan a b alakohta (uusi)

a b) järjestelyt 4 a artiklassa tarkoitettujen 
yhteisten strategioiden ja toimien 
toteuttamiseksi.

Perustelu

Kun on kyse menettelystä, hallintokomitean on ryhdyttävä täytäntöönpanotoimiin näiden 
kysymysten osalta.

Tarkistus 52
7 artiklan 1 kohdan a c alakohta (uusi)

a c) järjestelyt tietojen ja henkisen 
omaisuuden koordinointia, välittämistä, 
vaihtoa ja välittämistä varten ja liitteessä 
tarkoitettuihin toimiin liittyvien tietojen 
pidättäminen.

Perustelu

Kun on kyse menettelystä, hallintokomitean on ryhdyttävä täytäntöönpanotoimiin näiden 
kysymysten osalta.

Tarkistus 53
7 artiklan 2 kohta

2. Komissio vahvistaa tämän päätöksen 
täytäntöönpanemisessa tarvittavat 
mahdolliset muut toimenpiteet. Niistä 
ilmoitetaan komitealle.

2. Komissio vahvistaa tämän päätöksen 
täytäntöönpanemisessa tarvittavat 
mahdolliset muut toimenpiteet 6 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun 
neuvontamenettelyn mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus on selventävä.

Tarkistus 54
9 artikla

Ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä on 
kannustettava suhteita ohjelmaan 

Ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä on 
kannustettava suhteita ohjelmaan 
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osallistumattomiin kolmansiin maihin ja 
asiaankuuluviin kansainvälisiin 
organisaatioihin.

osallistumattomiin kolmansiin maihin ja 
asiaankuuluviin kansainvälisiin 
organisaatioihin, erityisesti WHO:hon.

Perustelu

Tässä kohdin on mainittava erityisesti Maailman terveysjärjestö, koska se on terveysalan 
tärkein kansainvälinen järjestö.

Tarkistus 55
10 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on annettava komission 
pyynnöstä tietoja tämän ohjelman 
täytäntöönpanosta ja vaikutuksista.

2. Komission on annettava Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle seuraavat tiedot:
a) ulkoinen riippumaton 
väliarviointikertomus saaduista tuloksista 
sekä ohjelman täytäntöönpanon 
laadullisista ja määrällisistä näkökohdista 
kolme vuotta ohjelman hyväksymisen 
jälkeen; kertomuksen avulla on erityisesti 
voitava arvioida rakenteellisten 
kehitystoimien tehokkuutta maissa, jotka 
ovat vastikään liittyneet Euroopan 
unionin jäseniksi; kertomukseen on 
sisällyttävä tiivistelmä komission 
tärkeimmistä päätelmistä ja huomioista;
b) tiedonanto ohjelman jatkamisesta 
viimeistään neljän vuoden kuluttua 
ohjelman hyväksymisestä;
c) jälkikäteen tehtävä yksityiskohtainen 
ulkoinen riippumaton arviointikertomus, 
joka kattaa ohjelman täytäntöönpanon ja 
tulokset ja joka laaditaan ohjelman 
täytäntöönpanon päätyttyä, kuitenkin 
viimeistään 31. joulukuuta 2015.

Perustelu

Ohjelman tulosten riippumaton arviointi on välttämätön.
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Tarkistus 56
10 artiklan 3 kohta

3. Komissio varmistaa, että ohjelma 
arvioidaan kolmen vuoden kuluttua sen 
käynnistymisestä ja ohjelman päätyttyä. 
Komissio toimittaa arvioinnin päätelmät 
ja omat huomautuksensa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle.

Poistetaan.

Perustelu

Tämän kohdan sisältö on sisällytetty selkeämmässä ja täsmällisemmässä muodossa 
10 artiklan 2 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 57
10 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Komissio julkaisee kahden vuoden 
välein ohjelman hyväksymisen jälkeen 
kertomuksen terveystilanteesta Euroopan 
unionissa, joka perustuu tietoaineistoon 
ja indikaattoreihin.

Perustelu

Ohjelman toimien täytäntöönpanosta saatavien tietojen ja tietoaineiston pohjalta on 
julkaistava määräajoin kertomus terveystilanteesta EU:ssa.

Tarkistus 58
11 artikla

Kumotaan päätökset 1786/2002/EY ja 
20/2004/EY.

Kumotaan päätös 1786/2002/EY.

Perustelu

Tarkistus noudattaa puheenjohtajakokouksen päätöstä jakaa ohjelma osiin. Poistetut osat 
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katetaan kuluttajansuojaa koskevassa mietinnössä.

Tarkistus 59
12 artikla

Komissio vahvistaa tarvittavat 
toimenpiteet, joilla varmistetaan 
siirtyminen päätöksillä 1786/2002/EY ja 
20/2004/EY hyväksytyistä toimenpiteistä 
tämän ohjelman mukaisesti toteutettaviin 
toimenpiteisiin.

Komissio vahvistaa tarvittavat 
toimenpiteet, joilla varmistetaan 
siirtyminen päätöksellä 1786/2002/EY 
hyväksytyistä toimenpiteistä tämän 
ohjelman mukaisesti toteutettaviin 
toimenpiteisiin.

Perustelu

Tarkistus noudattaa puheenjohtajakokouksen päätöstä jakaa ohjelma osiin. Poistetut osat 
katetaan kuluttajansuojaa koskevassa mietinnössä.

Tarkistus 60
Liite 1

Liite poistetaan.

Perustelu

Kaikki terveysohjelman kannalta olennaiset tiedot olisi sisällytettävä liitteeseen 2, jotta 
ohjelmaan sisältyisi vain yksi liite.

Tarkistus 61
Liite 2, otsikko

LIITE 2 – TERVEYS LIITE

Perustelu

Koska liite 1 yhdistetään liitteeseen 2 ja liite 3 kattaa kuluttajansuojaohjelman, 
kansanterveysalan ohjelmaan sisältyy vain yksi liite.

Tarkistus 62
Liite 2, Tavoite 1, 1 kohta

1. LISÄTÄÄN TERVEYSUHKIEN 1.1. LISÄTÄÄN TERVEYSUHKIEN 
SEURANTAA JA VALVONTAA
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SEURANTAA JA VALVONTAA
(Alakohtien numerointia on muutettava 
vastaavasti, eli 1.1.1., 1.1.2 jne.)

Perustelu

Numerointi muutetaan.

Tarkistus 63
Liite 2, Tavoite 1, 1.4 alakohta

1.4. Kehitetään laboratorioiden välistä 
yhteistyötä laadukkaiden 
diagnoosivalmiuksien varmistamiseksi 
taudinaiheuttajien havaitsemiseen koko 
yhteisössä ja kehitetään yhteisön 
vertailulaboratoriorakennetta niiden 
taudinaiheuttajien osalta, jotka edellyttävät 
tiiviimpää yhteistyötä yhteisön tasolla.

1.4. Kehitetään laboratorioiden välistä 
yhteistyötä, antibioottiresistenssin 
seuranta mukaan luettuna, laadukkaiden 
diagnoosivalmiuksien varmistamiseksi 
taudinaiheuttajien havaitsemiseen koko 
yhteisössä ja kehitetään yhteisön 
vertailulaboratoriorakennetta niiden 
taudinaiheuttajien osalta, jotka edellyttävät 
tiiviimpää yhteistyötä yhteisön tasolla.

Perustelu

Antibioottiresistenssiin liittyvät toimet ovat niinikään tärkeitä muun muassa 
sairaalainfektioiden määrän kasvun vuoksi.

Tarkistus 64
Liite 2, Tavoite 1, 2 kohta

2. REAGOIDAAN TERVEYSUHKIIN 1.2. REAGOIDAAN TERVEYSUHKIIN

(Alakohtien numerointia on muutettava 
vastaavasti, eli 1.2.1., 1.2.2 jne.)

Perustelu

Numerointi muutetaan.

Tarkistus 65
Liite 2, Tavoite 2, 3 kohta
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3. EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ
TERVEYDEN TAUSTATEKIJÖIHIN
VAIKUTTAMALLA

2. EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ 
TERVEYDEN TAUSTATEKIJÖIHIN 
VAIKUTTAMALLA

(Alakohtien numerointia on muutettava 
vastaavasti, eli 2.1., 2.2. jne.)

Tarkistus 66
Liite 2, Tavoite 2, 3 kohta, 3.2 a alakohta (uusi)

3.2.a. Vammoihin liittyvät terveyden 
taustatekijät;

Perustelu

Vammojen taustatekijöiden selvittäminen voi parantaa ennaltaehkäisyä ja vammojen 
lääkärinhoitoa.

Tarkistus 67
Liite 2, Tavoite 2, 3 kohta, 3. 3 b alakohta (uusi)

3.3.b. Terveyseroihin, jotka vaikuttavat 
ennaltaehkäisyyn ja parhaaseen 
mahdolliseen terveydenhoitoon, johtavien 
syiden yksilöinti

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.

Tarkistus 68
Liite 2, Tavoite 2, 3 kohta, 3.4 a alakohta (uusi)
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3.4.a. Merkittävien sairauksien 
geneettisten taustatekijöiden yksilöinti

Tarkistus 69
Liite 2, Tavoite 3

Tavoite 3: myötävaikutetaan merkittävien 
sairauksien vähentämiseen

Tavoite 3: myötävaikutetaan merkittävien 
sairauksien ja vammojen esiintymisen ja 
kuolleisuuden vähentämiseen

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen ohjelman tavoitteita koskevaan 2 artiklaan tehdyn tarkistuksen 
kanssa.

Tarkistus 70
Liite 2, Tavoite 3, 4 kohta

4. EHKÄISTÄÄN SAIRAUKSIA JA
VAMMOJA

3. EHKÄISTÄÄN SAIRAUKSIA JA 
VAMMOJA

(Alakohtien numerointia on muutettava 
vastaavasti, eli 3.1., 3.2. jne.)

Perustelu

Numerointi muutetaan.

Tarkistus 71
Liite 2, Tavoite 3, johdantokappale

Ohjelmasta tuetaan terveyden
taustatekijöitä koskevien toimien kanssa 
koordinoidusti seuraavia:

Ohjelmasta tuetaan taustatekijöitä 
koskevien toimien kanssa koordinoidusti 
seuraavia:

Perustelu

Selventävä tarkistus.

Tarkistus 72
Liite 2, Tavoite 3, 4 kohta, 4.2 alakohta



PE 364.889v02-00 38/51 PR\588702FI.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, 
etenkin merkittävien sairauksien ollessa 
kyseessä.

Perustelu

Luonnollisesti on painotettava enemmän merkittäviä sairauksia.

Tarkistus 73
Liite 2, Tavoite 3, 4 kohta, 4.3 a alakohta (uusi)

4.3a. Strategioiden ja toimenpiteiden 
kehittäminen terveyttä koskevan 
eriarvoisuuden syiden käsittelemiseksi 
ennaltaehkäisyn, terveydentilan 
kohentamisen ja parhaan mahdollisen 
hoidon avulla

Perustelu

On selvää, että eriarvoisuuden vähentäminen on yksi ohjelman painopistealueista.

Tarkistus 74
Liite 2, Tavoite 3, 4 kohta, 4.3 b alakohta (uusi)

4.3b. Parhaiden käytänteiden ja 
sairauksien ja vammojen huippuluokan 
hoidon edistäminen yleisen terveydentilan 
heikkenemisen estämiseksi

Perustelu

On selvää, että eriarvoisuuden vähentäminen on yksi ohjelman painopistealueista.

Tarkistus 75 
Liite 2, Tavoite 3, 4 kohta, 4.4 alakohta
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4.4. Valmistellaan ja toteutetaan vammojen 
ehkäisemistä koskevia strategioita ja 
toimenpiteitä.

4.4. Valmistellaan ja toteutetaan vammojen 
ehkäisemistä koskevia strategioita ja 
toimenpiteitä vammojen taustatekijöiden 
perusteella.

Perustelu

Toimen on perustuttava vammojen taustatekijöihin, joita selvitetään vammoja koskevia tietoja 
analysoimalla.

Tarkistus 76
Liite 2, Tavoite 3, 4 kohta, 4.4 a alakohta (uusi)

4.4a. Parhaiden käytänteiden ja 
suuntaviivojen kehittäminen kerättyjen 
tietojen analysoinnin pohjalta

Perustelu

Parhaiden käytänteiden ja suuntaviivojen kehittäminen on vammojen ennaltaehkäisyn ja 
hoidon kannalta paras valinta.

Tarkistus 77
Liite 2, Tavoite 4, 5 kohta

5. LUODAAN KANSALLISTEN
TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMIE
N VÄLISIÄ YHTEISVAIKUTUKSIA

4. LUODAAN KANSALLISTEN 
TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMIE
N VÄLISIÄ YHTEISVAIKUTUKSIA

(Alakohtien numerointia on muutettava 
vastaavasti, eli 4.1., 4.2. jne.)

Perustelu

Numerointi muutetaan.

Tarkistus 78
Liite 2, Tavoite 4, 5 kohta, 5.2 alakohta

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

5.2. Kerätään ja vaihdetaan tietoja 
terveydenhuoltohenkilöstön ja potilaiden 
liikkuvuudesta ja pyritään hallitsemaan 
liikkuvuuden seurauksia.
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Perustelu

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

Tarkistus 79
Liite 2, Tavoite 4, 5 kohta, 5.8 a alakohta (uusi)

5.8a. Ihmisestä peräisin olevien 
korkealuokkaisten ja turvallisten elinten 
ja aineiden saatavuuden ja käytettävyyden 
parantaminen yhteisössä

Perustelu

Alkuperäisen liitteen 1 6.4 kohta on parempi sijoittaa tavoitteen 4 jälkeen.

Tarkistus 80
Liite 2, Tavoite 5 (uusi)

Tavoite 5: Kansanterveyttä edistävän
terveysaiheisen tiedotuksen ja tietämyksen 
parantaminen ja terveystavoitteiden 
valtavirtaistamisen edistäminen

Perustelu

Uusi tavoite 2 artiklan uuden sanamuodon johdosta.

Tarkistus 81
Liite 2, Tavoite 5, johdantokappale

Kaikkia edellä mainittuja tavoitteita 
edistävät toimet:

Kaikkia edellä mainittuja tavoitteita 
edistävät toimet ja välineet:

Perustelu

Tarkistus on selventävä ja liitteen tarkistetun tekstin mukainen.
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Tarkistus 82
Liite 2, Tavoite 5, 6 kohta

6. PARANNETAAN 
KANSANTERVEYTTÄ EDISTÄVÄÄ 
TERVEYSAIHEISTA TIEDOTUSTA JA 
TIETÄMYSTÄ

5.1. TIETOJEN KERÄÄMINEN, 
TERVEYSTILANTEEN SEURANTA JA 
TIETOJEN LEVITTÄMINEN

(Alakohtien numerointia on muutettava 
vastaavasti, eli 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3 jne.

Perustelu

Numerointi muutetaan.

Tarkistus 83
Liite 2, Tavoite 5, 6 kohta, 6.1.a alakohta (uusi)

6.1a. Vammoja koskevien tietojen 
kerääminen ja analysointi, menetelmien 
kehittäminen ja tietokantojen ylläpito

Perustelu

Vammoja koskevien tietojen kerääminen ja analysointi ja menetelmien kehittäminen on 
erittäin tärkeää vammoja ehkäisevien ja vähentävien toimien kehittämiseksi.

Tarkistus 84
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 
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kokoukset

5.2.4. Terveyspolitiikan aiheita 
käsittelevät julkaisut

5.2.5. Online-tiedon tarjoaminen

5.2.6. Tiedotuspisteiden kehittäminen ja 
hyödyntäminen.

Perustelu

Numerointi muutetaan. Muutettu versio alkuperäisen liitteen 1 kohdasta.

Tarkistus 85
Liite 2, Tavoite 5, 5.3 kohta (uusi) 

5.3. LISÄTÄÄN 
KANSALAISYHTEISKUNNAN JA
SIDOSRYMIEN 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.

Perustelu

Numerointi muutetaan. Muutettu versio alkuperäisen liitteen 2 kohdasta.

Tarkistus 86
Liite 2, Tavoite 5, 5.4 kohta (uusi)
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5.4. 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.

Perustelu

Numerointi muutetaan. Muutettu versio alkuperäisen liitteen 3 kohdasta.

Tarkistus 87
Liite 2, Tavoite 5, 5.5 kohta (uusi)

5.5. LISÄTÄÄN TERVEYTTTÄ 
KOSKEVAA KANSAINVÄLISTÄ 
YHTEISTYÖTÄ

5.5.1. Yhteistyö kansainvälisten 
järjestöjen kanssa

5.5.2. Yhteistyö ohjelmaan 
osallistumattomien kolmansien maiden 
kanssa

5.5.3. Terveysjärjestöjen vuoropuhelun 
kannustaminen.

Perustelu

Numerointi muutetaan. Muutettu versio alkuperäisen liitteen 4 kohdasta.
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Tarkistus 88
Liite 2, Tavoite 5, 5.6 kohta (uusi)

5.6. 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.

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.

_________

1 EUVL L 66, 4.3.2004, s. 45.

Perustelu

Numerointi muutetaan. Muutettu versio alkuperäisen liitteen 5 kohdasta.

Tarkistus 89
Liite 2, Tavoite 5, 5.7 kohta (uusi) 
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5.7. PARANNETAAN ELINTEN, 
IHMISPERÄISTEN AINEIDEN,
VEREN JA VERIJOHDANNAISTEN 
TURVALLISUUTTA

5.7.1. Toteutetaan toimia, joilla 
parannetaan ihmisperäisten elinten ja 
aineiden, kuten veren, veren ainesosien ja 
verta muodostavien kantasolujen, 
turvallisuutta ja laatua.

5.7.2. Tuetaan strategioita ja 
mekanismeja elävien luovuttajien 
elinsiirtojen edistämiseksi ja elinpulan
kysymyksen käsittelemiseksi

5.7.3. Kehitetään ja ylläpidetään 
luovuttajien ja vastaanottajien yhteisiä 
foorumeita ihmisperäisiä elimiä ja aineita 
koskevien parhaiden käytänteiden 
luomiseksi

Perustelu

Ensimmäinen alakohta oli alun perin liitteen 1 6.5 kohta. Kaksi uutta alakohtaa täydentävät 
ensimmäistä alakohtaa. Lisäys parantaa ja kehittää elinsiirtojen alan toimia.

Tarkistus 90
Liite 2, Tavoite 5, 5.8 kohta (uusi)

5.8. MUUT TOIMENPITEET

5.8.1. Annetaan teknistä apua politiikan 
ja lainsäädännön kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa koskevien kysymysten 
analysointiin.

5.8.2. Edistetään yhteisvaikutuksia ja 
yhteisön muiden rahastojen ja ohjelmien 
asianmukaista hyödyntämistä, mukaan 
lukien yhteisön tutkimuksen 
puiteohjelmat ja niiden tulokset, 
rakennerahastot, koheesiorahasto, 
Euroopan maatalouden ohjaus- ja 
tukirahasto ja solidaarisuusrahasto.
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5.8.3 Edistetään hammasterveyttä ja 
hammashoitoa, erityisesti lapsilla.

Perustelu

Tarkistuksella parannetaan ja kehitetään yhteisiä toimia yhteisön yhteisvaikutusten 
edistämiseksi. Lisäksi on tarpeen kehittää toimia kaikilla terveyden aloilla, kuten 
hammasterveydessä, joka koskee erityisesti lapsia.

Tarkistus 91
Liite 3

Liite poistetaan.

Perustelu

Tarkistus johtuu puhemieskonferenssin 30. kesäkuuta 2005 tekemästä päätöksestä jakaa 
ohjelma osiin. Liite 3 katetaan kuluttajansuojaa koskevassa mietinnössä.
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PERUSTELUT

Taustaa

Kansaterveys on ensisijaisen tärkeä etu ja sen suojelu koskee poikkeuksetta kaikkia. 
Kansanterveyden sisällyttäminen Euroopan unionin perusoikeuskirjaan (11–35 artikla) 
vahvistaa tätä yleistä näkemystä ja samalla velvoittaa asettamaan kansanterveyden Euroopan 
unionin tärkeimpien prioriteettien joukkoon.

Erityisesti perussopimuksissa vaaditaan, että yhteisön on toimittava aktiivisesti 
kansanterveyden alalla toteuttamalla toimia, joita jäsenvaltiot eivät voi toteuttaa. EY:n 
perustamissopimuksen 152 artiklassa asetetaan kolme yhteisön toimia koskevaa tavoitetta, 
joita ovat kansanterveyden parantaminen, ihmisten sairauksien ja tautien ehkäiseminen sekä 
ihmisten terveyttä vaarantavien tekijöiden torjunta. Siinä määrätään myös yhteisön tason 
koordinoinnista ja yhteistyöstä jäsenvaltioiden kanssa, jolla tuetaan kansanterveyteen liittyvää 
toimintaa, kun taas jäsenvaltioilla (toissijaisuusperiaate) on toimivalta ja ne ovat vastuussa 
terveyspalveluista (sairaalat jne.). Toimintaohjelmien laatimisen ansiosta komission on 
mahdollista hahmottaa ja kehittää politiikkaa sekä toimintaa kansanterveyden alalla 
perustamissopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

1. Päätösehdotusta koskevia taustatietoja

Komissio esitti 6. huhtikuuta 2005 päätösehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle1, 
jossa määritettiin kansanterveyttä ja kuluttajapolitiikkaa vuosina 2007–2013 koskeva yhteisön 
ohjelma; 251 artikla määritettiin menettelyn pohjaksi, jonka mukaan päätös tehtäisiin, eli kyse 
on Euroopan parlamentin ja neuvoston välisestä yhteispäätösmenettelystä. Toisin sanoen 
päätösehdotus koskee sellaisen ohjelman laatimista, joka kattaa EY:n perustamissopimuksen 
kaksi eri artiklaa eli kansanterveyttä koskevan 152 artiklan ja kuluttajansuojaa koskevan 
153 artiklan. Euroopan yhteisö on itse asiassa aiemmin hyväksynyt kaksi erillistä ohjelmaa 
näiden artiklojen nojalla, nimittäin ohjelman kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien 
rahoitusta koskevista yleisistä puitteista vuosille 2004–20072, jonka budjetti on 
81,8 miljoonaa euroa (keskimäärin 20,45 miljoonaa euroa vuodessa), sekä nykyisen yhteisön 
kansanterveysalan toimintaohjelman 2003–20083, jonka budjetti on 354 miljoonaa euroa 
(keskimäärin 59 miljoonaa euroa vuodessa), ja tämä on ensimmäinen yhtenäinen 
kansanterveysalan ohjelma.

2. Menettelyä koskevat huomiot – päätös ohjelman jakamisesta

Komissio korostaa päätösehdotuksen perusteluissa, että Euroopan unionin eri ohjelmat ovat 
hajanaisia ja että kuluttajapolitiikkaa ja kansanterveyttä koskevat ohjelmat sisältävät yhteisiä 
tavoitteita. Vaikka tavoitteena olisikin yhteisön ohjelmien yksinkertaistaminen ja 
järkiperäistäminen, kahden toimintakokonaisuuden yhdistäminen yhdeksi ainoaksi ohjelmaksi 
ei voi peittää alleen näiden politiikan alojen erilaista luonnetta tai unionin erilaista 
osallistumisastetta.

  
1 KOM(2005)0115 lopull.
2 Päätös N:o 20/2004, EYVL L 5, 9.1.2004.
3 Päätös N:o 1786/2002/EY, EYVL L 271, 9.10.2002
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Euroopan parlamentin puheenjohtajakokous hyväksyi 30. kesäkuuta 2005 ehdotuksen 
ohjelman jakamisesta kahteen osaan ja pyysi kahta asiasta vastaavaa valiokuntaa (ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ja sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa) varmistamaan, etteivät esitettävät mietinnöt sisällä ristiriitaisia 
tarkistuksia lainsäädäntöehdotukseen, ja että ehdotuksen jakaminen antaisi 
budjettivaliokunnalle mahdollisuuden käsitellä ehdotuksen kaikkiin osiin liittyviä 
budjettinäkökohtia.

Esittelijä korostaa myös, että kummallakin alalla eli kuluttajansuojapolitiikalla ja 
kansanterveysalalla on omat prioriteettinsa ja ominaispiirteensä ja että kumpikin ala on 
monitahoinen ja monimutkainen. Näin ollen, kun käsitellään näitä kahta laajaa, herkkää alaa 
samanaikaisesti, on olemassa vaara, että huomio kiinnittyy ainoastaan niitä yhdistäviin kohtiin 
eikä kaikkia näkökohtia oteta huomioon. Tästä syystä kaikessa viitataan kahteen erilliseen 
ohjelmaan, jotta kutakin kysymystä voidaan käsitellä kattavasti. Tämä ei estä komission 
osastoja hallinnoimasta näitä kahta ohjelmaa yhdessä erityisesti niiden kohtien osalta, joissa 
ilmenee päällekkäisyyksiä.

Euroopan unionin toisen terveysohjelman tarkastelu

Jako kahteen eri ohjelmaan on antanut esittelijälle aihetta esittää joukon tarkistuksia, jotta 
saataisiin aikaan yhdenmukaiset ja kattavat ohjelmat, jotka vastaavat EU:n vaatimuksia ja 
pyrkimyksiä sekä kansalaisten toiveita kaikille tarjottavista tasokkaammista 
terveyspalveluista. Ensimmäisestä ohjelmasta saatu kokemus, jonka esittelijänä Euroopan 
parlamentin nimissä tämän mietintöluonnoksen laatijalla oli kunnia olla, on epäilemättä 
vaikuttanut osaltaan tehtyyn ehdotukseen.

Toiseen ohjelmaan sisältyvät kaksi kohtaa, jotka ovat seurausta aiemmin toimeenpannusta 
ensimmäisestä ohjelmasta saadusta kokemuksesta, erottavat sen ensimmäisestä ohjelmasta 
seuraavilta osin: (a) kansallisten terveysjärjestelmien välinen synergia, jolla pyritään 
lisäämään ohjelman tehokkuutta ja vaikutusta erillisenä tavoitteena sekä (b) lisätoimenpiteet 
yksittäisten tavoitteiden saavuttamisen parantamiseksi.

Kuten ensimmäinen ohjelma, myös uusi ohjelma on luonteeltaan kokonaisvaltainen 
terveydenhuollon ja erilaisten keinojen, mekanismien ja käytäntöjen osalta terveydenhuollon 
ongelmien ratkaisemiseksi. Tämä lähestymistapa on hyväksyttävä, jotta voidaan lisätä 
yhteisön tasolla, ei ainoastaan jaetun tiedon määrää, vaan parantaa myös sen laatua sekä tukea 
ja koordinoida tehokkaammin kaikkien terveysalan toimijoiden toimintaa. Oli sitten kyse 
yksityisestä tai julkisesta sektorista, sidosryhmiä on autettava ohjelmaa koskevien 
prioriteettien laadinnassa ja kehittämisessä siten, että kaikessa keskitytään sen sisältämien 
toimien yhdenmukaisuuteen ja koordinointiin.

Kyseisistä toimista etusijalle olisi asetettava sairauksien ja vammojen asianmukainen hoito 
hyödyntämällä parhaita lääketieteen käytänteitä, jotta estetään kansalaisten terveydentilan 
heikentyminen. Joka tapauksessa kroonisista sairauksista kärsivien ja vammaisten kohdalla 
olisi pystyttävä tarjoamaan hoitoa, jonka avulla he voisivat elää laadukkaampaa elämää. Näin 
ollen toimissa olisi pääosin keskityttävä terveyspalveluihin ja sairaanhoitoon.
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Ohjelma on eräänlainen kehotus ja samalla myös haaste kaikille myötävaikuttaa 
tehokkaamman sairauksien ennaltaehkäisyn, parempien terveyspalvelujen ja paremman 
elämänlaadun takaamiseen. Näiltä osin jäsenvaltioiden ja kunkin jäsenvaltion eri alojen 
väliset erot sekä kansalaisten erilaiset mahdollisuudet saada asianmukaisia terveyspalveluja 
on syytä ottaa huomioon. Näiden erojen umpeen kurominen, yhdessä kansallisten 
terveyspalvelujen synergian kanssa, on näin ollen yksi ohjelman keskeisistä näkökohdista.

Ohjelman tavoitteet

Esittelijän ehdotukseen sisältyvät ohjelman tavoitteet ovat seuraavat:

– suojella kansalaisia terveysuhkilta
– edistää toimintalinjoja, jotka johtavat terveellisempiin elintapoihin
– vähentää merkittävien sairauksien ja vammojen esiintymistä, esiintymistiheyttä ja 

kuolleisuutta
– tukea tehokkaampien ja tarkoituksenmukaisempien terveydenhuoltojärjestelmien 

kehittämistä
– parantaa tiedon ja tietämyksen laatua, jotta voidaan kehittää edelleen 

terveydenhuoltoa,  sekä terveydenhuollossa toteutetun toimintalinjan tavoitteiden 
sisällyttäminen yhteisön muihin politiikkoihin (valtavirtaistaminen).

Ohjelmalla pyritään myös:

– takaamaan tasokas terveydensuojelu laadittaessa ja pantaessa täytäntöön yhteisön 
politiikoita ja toteutettaessa toimia tukemaan kokonaisvaltaista terveyttä koskevaa 
lähestymistapaa

– ratkaisemaan terveydenhuollon epätasa-arvoisuuteen liittyvät ongelmat
– tukemaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä EY:n perustamissopimuksen 

152 artiklaan kuuluvilla aloilla.

Tavoitteita koskevat toimenpiteet ja tukitoimet

Ohjelma sisältää seuraavat toimenpiteet:

– edistetään terveyttä ja parannetaan tiedonsaantia siten, että Euroopan kansalaiset 
voivat tehdä terveyttään koskevia hyödyllisiä ratkaisuja

– torjutaan terveysuhkia koordinoidusti Euroopan tasolla esimerkiksi epidemioiden, 
esimerkiksi HIV/AIDSin tai bioterrorismin yhteydessä

– ehkäistään sairauksia ratkaisemalla terveyteen vaikuttaviin tekijöihin liittyviä 
ongelmia, kuten elintapoihin liittyviä tekijöitä (ruokavalio, tupakointi, 
alkoholinkäyttö) sekä muihin tekijöihin, kuten geneettisiin, ympäristöllisiin, sosio-
ekonomisiin tekijöihin liittyviä ongelmia, jotka todistettavasti vaikuttavat sekä 
fyysiseen että psyykkiseen terveyteen

– estetään potilaan terveydentilan heikkeneminen soveltamalla järkeviä hoitokäytäntöjä 
sekä sairauksien hoitoon tarkoitettuja uusimpia menetelmiä. On myös ilmeistä, että 
hoidon arvioinnin perusteena eivät voi olla taloudelliset kustannukset, vaan hoidon 
teho, joka on myös pitkäaikainen taloudellinen näkökohta.

– taataan tiedottamalla, että kroonisista sairauksista kärsivät ja vammaiset saavat parasta 
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mahdollista hoitoa, jonka avulla heidän elämänlaatuaan voidaan kohentaa
– kurotaan umpeen jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmien väliset erot sekä 

puututaan Euroopan unionin kansalaisten epätasa-arvoiseen kohteluun tasokkaiden 
terveyspalvelujen sekä asianmukaisen hoidon saannissa. Tämä epätasa-arvoinen 
kohtelu koskee yleensä erilaisia yhteiskuntaryhmiä, kuten työttömiä, syrjäytyneitä, 
henkilökohtaisista ongelmista tai perheongelmista kärsiviä, usein maahanmuuttajia, 
jotka kärsivät kroonisista sairauksista sekä usein psyykkisistä sairauksista kärsiviä 
ja/tai vammaisia

– kerätään ja analysoidaan tietoja ohjelman perusteella, jotta voidaan arvioida 
asianmukaisesti Euroopan unionin kansalaisten terveydentilaa ja tuetaan toimia, joilla 
saavutetaan yhtenäiset toimintalinjat jäsenvaltioissa tällä alalla tarjoamalla tietoa, 
järjestämällä tiedotuskampanjoita, ottamalla huomioon synergiaedut yhteisön muiden 
toimien ja muun rahoituksen kanssa, hyödyntämällä kansalaisjärjestöjen toimintaa ja 
edistämällä parhaita käytänteitä

– parannetaan kansalaisille tiedottamista tarjoamalle heille tarvittavaa tietoa siitä, miten 
pysyä terveenä, antamalla tietoa elintapojen vaikutuksista ja asianmukaisista 
hoitovaihtoehdoista kansalaisten sairastuessa sekä tietoa siitä, miten kroonisista 
sairauksista kärsivät ja vammaiset voivat elää laadukkaampaa elämää.

Täytäntöönpano ja koordinointi

Komission toimiminen yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen, kuten 
Maailman terveysjärjestön, kanssa sekä erilaisten osaamiskeskusten, kuten Euroopan tautien 
ehkäisy- ja valvontakeskuksen, kanssa on olennaisen tärkeää mielipiteiden vaihdon ja 
terveydenhoitoa koskevien toimenpiteiden edistämisen kannalta. Jäsenvaltioilla on myös 
oltava keskeinen asema, koska merkittävä osa tiedoista saadaan juuri jäsenvaltioiden 
viranomaisilta. Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on olennaisen tärkeää tietojen keräämiseen 
ja käsittelyn kannalta sekä uusien politiikkojen mahdollisen täytäntöönpanon ja terveyteen 
liittyvien kysymysten asianmukaisen koordinoinnin kannalta, jotta niillä olisi käytettävissään 
tärkeitä mekanismeja ja välineitä. Esittelijä katsoo, että ohjelman koordinointi on merkittävä 
ja olennainen tekijä sen onnistumisen kannalta ja että ns. avoin koordinointimenetelmä saattaa 
olla avuksi toissijaisuusperiaatteeseen liittyvissä kysymyksissä kun tuetaan terveys- ja 
terveydenhuoltoalan strategioita, kuten potilaiden liikkuvuutta.

Talousarvio

Yksi näkökohdista, jota esittelijä pitää erityisen tärkeänä, on talousarvio. Tavoitteet on aina 
asetettava käytettävissä olevien resurssien mukaan, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa. 
Esittelijä katsoo, että ehdotetussa ohjelmassa nämä kaksi tekijää eivät välttämättä vastaa 
toisiaan. Ohjelmaan kuuluvat toimet, sellaisina kuin ne on kuvattu, ovat varsin laajakantoisia 
ja kunnianhimoisia, eikä niitä näin ollen ole mahdollista saavuttaa rajallisen budjetin 
puitteissa. Komission ehdotukseen sisältyy tämän lisäksi kaksi uutta tavoitetta aiemmin 
ensimmäisessä ohjelmassa mainittujen kolmen tavoitteen lisäksi.

Edellä mainitusta syystä esittelijä ehdottaa 1 200 miljoonan euron summaa vakuuttuneena 
siitä, että neuvosto ja komissio katsovat, että tämä ehdotus on täysin kohtuullinen ja että se 
helpottaa vuosien 2007–2013 kansanterveysalan toimintaohjelman täytäntöönpanoa. Ei ole 
myöskään syytä hetkeksikään unohtaa, että kansanterveys on yksi Euroopan unionin 
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tärkeimmistä prioriteeteista kaikkiin muihin politiikkoihin verrattuna. Tämä kehitys osoittaa 
kansanterveyden poikkeuksellisen merkityksen ja tästä syystä sen suojelu on vastaus olemassa 
oleviin tarpeisiin ja haasteisiin sekä Euroopan unionin kansalaisten osoittamaan suureen 
mielenkiintoon, jotka myös vaativat tehokkaita toimia tällä alalla.


