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***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
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(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsus, millega kehtestatakse ühenduse teine tervise tegevusprogramm (2007–2013)
(KOM16369/2/2006 – C6-0100/2007 – 2005/0042A(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (16369/2/2006 – C6-0100/2007);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2005)0115)2 kohta;

– võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2006)0234)3;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A6-0000/2007),

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 25

Käesoleva otsusega kehtestatakse kogu 
programmi kehtivusajaks rahastamispakett, 
mis on eelarvepädevatele institutsioonidele 
iga-aastase eelarvemenetluse käigus 
peamiseks juhiseks Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta punkti 37 

Käesoleva otsusega kehtestatakse kogu 
programmi kehtivusajaks rahastamispakett, 
mis on eelarvepädevatele institutsioonidele 
iga-aastase eelarvemenetluse käigus 
peamiseks juhiseks Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta punkti 37 

  
1 ELT C 291 E, 30.11.2006, lk 372.
2 ELTs seni avaldamata.
3 ELTs seni avaldamata.
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tähenduses. tähenduses. Eelarvepädevad 
institutsioonid ja komisjon, viimane oma 
esialgse eelarveprojekti koostamisel, 
kohustuvad mitte enam kui 5% võrra 
kõrvale kalduma sellest summast kogu 
asjaomase projekti kestel, välja arvatud 
juhul, kui ilmnevad uued, objektiivsed ja 
pikaajalised asjaolud, mis on programmi 
rakendamise tulemusi silmas pidades ning 
eelkõige hindamiste põhjal selgesõnaliselt 
ja täpselt põhjendatud. Igasugune sellisest 
kõrvalekaldest tingitud kulude kasv peab 
jääma asjaomasele rubriigile kehtestatud 
ülemmäära piiridesse. 

Selgitus

Eelarve kärpimise tõttu tuleb uurida ja kasutada kõiki institutsioonidevahelisest kokkuleppest 
tulenevaid võimalusi, et iga-aastase eelarvemenetluse käigus kindlustada programmile 
rohkem vahendeid.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 25 a (uus)

(25 a) Eelarvepädevad institutsioonid 
võiksid teha otsuse muuta komisjoni 
aastaplaane, mis on üksnes soovituslikud, 
ning suurendada programmi kehtivusaja 
esimesel kahel-kolmel aastal 
kulukohustuste täitmisega seotud ja 
makseteks suunatavaid assigneeringuid, 
võimalik et koos järelevalveklausliga, 
ning kooskõlas institutsioonidevahelise 
kokkuleppe sätetega.

Selgitus

Eelarve kärpimise tõttu tuleb uurida ja kasutada kõiki institutsioonidevahelisest kokkuleppest 
tulenevaid võimalusi, et iga-aastase eelarvemenetluse käigus kindlustada programmile 
rohkem vahendeid. 

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 25 b (uus)

Institutsioonidevahelise kokkuleppe 
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punktis 27 sätestatakse, et 
paindlikkusinstrument, mille aastane 
ülemmäär on 200 miljonit eurot 
jooksevhindades, on ette nähtud selleks, et 
rahastada antud eelarveaastal ja 
fikseeritud summa piirides selgelt 
määratletud kulutusi, mida ei saaks 
rahastada ühe või mitme rubriigi 
kehtivate ülemmäärade piires.

Selgitus

Programmi eelarve kärpimise tõttu tuleks uurida kõiki institutsioonidevahelises kokkuleppes 
sätestatud võimalusi.

Muudatusettepanek 4
Artikli 2 lõike 2 teine taane

– tervise edendamine, – tervemale eluviisile viiva ja tervisega 
seotud ebavõrdsust tasandava poliitika
edendamine,

Selgitus

Muudatusettepanek taastab komisjoni esialgse ettepaneku ja sisaldab esimese lugemise 
muudatusettepaneku 50 üht elementi.

Muudatusettepanek 5
Artikli 3 lõige 1

1. Rahastamispakett programmi 
rakendamiseks artiklis 1 nimetatud 
ajavahemikul on 365 600 000 EUR.

1. Rahastamispakett programmi 
rakendamiseks artiklis 1 nimetatud 
ajavahemikul on 402 160 000 eurot.

Selgitus

Kavandatav 10% suurune kasv peab drastilist eelarvekärbet mõnevõrra leevendama. 
Esimesel lugemisel pakkus Euroopa Parlament eelarve suuruseks 1 500 miljonit eurot. Nii 
nagu LIFE+ puhul, mille eelarve suurendamise võttis parlament samuti vastu teisel 
lugemisel, tuleks siingi vajalikud rahalised vahendid teha kättesaadavaks rubriigi 3b 
ülemmäära arvel.

Muudatusettepanek 6
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Artikli 3 lõige 2

2. Iga-aastased eraldised määravad 
eelarvepädevad institutsioonid 
finantsraamistiku piires.

2. Iga-aastased eraldised määravad 
eelarvepädevad institutsioonid 
finantsraamistiku piires ja kooskõlas 
institutsioonidevahelise kokkuleppe (IVK) 
punktiga 37 võimaldatud õigusliku 
paindlikkuse, IVK punktis 27 sätestatud 
paindlikkusinstrumendi ning IVK 
deklaratsioonis nr 3 sätestatud 
finantsraamistiku läbivaatamisega.

Selgitus

Terviseprogrammile ja teistele mitmeaastastele programmidele eraldatud ühenduse rahaliste 
vahendite asümmeetriat arvestades tuleks terviseprogrammi rahastamist suurendada 
kooskõlas õigusliku paindlikkuse, paindlikkusinstrumendiga ning võttes arvesse 
finantsraamistiku läbivaatamist keskpikas perspektiivis.

Muudatusettepanek 7
Artikli 4 lõige 3

3. Kui see on taotletava eesmärgi olemuse 
tõttu vajalik, võib ühenduse rahaline toetus 
hõlmata ühenduse ja ühe või mitme 
liikmesriigi poolset ühist rahastamist või 
ühenduse ja muude osalevate riikide 
pädevate asutuste poolset ühist rahastamist. 
Sel juhul on ühenduse toetus kuni 50%, 
välja arvatud erilise kasulikkuse juhud, 
mille puhul ühenduse toetus on kuni 70%. 
Ühenduse toetust võib anda avaliku sektori 
asutusele või mittetulundusühingule, mille 
on läbipaistva menetluse abil määranud 
liikmesriik või asjaomane pädev asutus ja 
kinnitanud komisjon.

3. Kui see on taotletava eesmärgi olemuse 
tõttu vajalik, võib ühenduse rahaline toetus 
hõlmata ühenduse ja ühe või mitme 
liikmesriigi poolset ühist rahastamist või 
ühenduse ja muude osalevate riikide 
pädevate asutuste poolset ühist rahastamist. 
Sel juhul on ühenduse toetus kuni 50%, 
välja arvatud erilise kasulikkuse juhud, 
mille puhul ühenduse toetus on kuni 70%. 
Ühenduse toetust võib anda avaliku sektori 
asutusele või mittetulundusühingule, mille 
on läbipaistva menetluse abil määranud 
liikmesriik või asjaomane pädev asutus ja 
kinnitanud komisjon. Nimetatud ühenduse 
toetus tuleks anda patsientide ja tarbijate 
ühendustele kehtestatud kriteeriumite 
põhjal, mille on vastu võtnud Euroopa 
Ravimiamet.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 54 taastamine.
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Muudatusettepanek 8
Lisa punkt 2.1.2.

2.1.2. Toetada algatusi, mille abil saab teha 
kindlaks põhjused, mis tingivad 
liikmesriikides ja nende vahel ebavõrdsust 
tervises, sealhulgas soolistest erinevustest 
tingitud ebavõrdsust, ning algatusi, mis 
võimaldavad nimetatud ebavõrdsust 
käsitleda ja seda vähendada, et suurendada 
majanduslikku jõukust ja ühtekuuluvust;
edendada investeerimist tervisesse 
koostöös ühenduse muude 
poliitikavaldkondade ja fondidega;
suurendada riiklike tervishoiusüsteemide 
vahelist solidaarsust, toetades koostööd 
piiriülese tervishoiu valdkonnas;

2.1.2. Toetada algatusi, mille abil saab teha 
kindlaks põhjused, mis tingivad 
liikmesriikides ja nende vahel ebavõrdsust 
tervises, sealhulgas soolistest erinevustest 
tingitud ebavõrdsust, ning algatusi, mis 
võimaldavad nimetatud ebavõrdsust 
käsitleda ja seda vähendada, et suurendada 
majanduslikku jõukust ja ühtekuuluvust; 
edendada investeerimist tervisesse 
koostöös ühenduse muude 
poliitikavaldkondade ja fondidega; 
suurendada riiklike tervishoiusüsteemide 
vahelist solidaarsust, toetades koostööd 
piiriülese tervishoiu ja patsientide 
liikumise valdkonnas; 

Selgitus

Lisas peaks olema selgesõnaline vihje patsientide liikumisele. Sellega taastatakse osaliselt 
esimese lugemise muudatusettepanek 114. 

Muudatusettepanek 9
Lisa punkt 2.2.3.

2.2.3. Toetada meetmeid, mis käsitlevad 
laiemaid keskkonna- ja sotsiaal-
majanduslike determinantide tervisemõju.

2.2.3. Tegelda laiemate 
keskkonnategurite, eriti siseruumide 
õhukvaliteedi ja mürgiste kemikaalide 
riski, ning sotsiaalmajanduslike tegurite 
tervisemõjuga. 

Selgitus

Tervist ja keskkonda puudutav sõnastus peaks olema tugevam, sarnaselt esimese lugemise 
muudatusettepanekule 93.

Muudatusettepanek 10
Lisa punkt 3.1.1. a. (uus)

3.1.1. a. Luua ühenduse oskusteabe 
keskuste vahelise koostöö süsteem, et 
edendada parimate tavade 
kasutuselevõtmist liikmesriikides;
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Selgitus

Isegi kui tervishoiusüsteemi eesmärki puudutav on lisast kõrvaldatud, tuleks seal nimetada 
olemasolevate oskusteabe keskuste vahelise koostöö toetamist. Muudatusettepanek taastab 
komisjoni algse ettepaneku ja esimese lugemise muudatusettepaneku 116 mitmed elemendid.

Muudatusettepanek 11
Lisa punkt 3.2.1.

3.2.1. Jätkata jätkusuutliku 
terviseseiresüsteemi väljatöötamist, millel 
oleksid andmete ja teabe kogumise 
mehhanismid ja asjakohased näitajad; 
koguda andmeid terviseseisundi ja -
poliitikate kohta; töötada ühenduse 
statistikaprogrammi abil välja selle 
süsteemi statistikat puudutav osa.

3.2.1. Jätkata jätkusuutliku 
terviseseiresüsteemi väljatöötamist, millel 
oleksid andmete ja teabe kogumise 
mehhanismid ja asjakohased näitajad; 
koostada nõukogu vähikontrolli käsitleva 
soovituse täitmisel kogutud andmete 
baasil vähemalt üleeuroopaline 
emakavähi, rinnavähi ja pärasoolevähi 
register; koguda andmeid terviseseisundi 
ja -poliitikate kohta; arendada koostöös
ühenduse statistikaprogrammiga selle 
süsteemi statistikat puudutavat osa.

Selgitus

Taastatakse osaliselt esimese lugemise muudatusettepanek 126.
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SELETUSKIRI

Taustinfo

2005. aasta kevadel esitas komisjon ettepaneku võtta vastu ühtne tervise ja tarbijakaitse 
tegevusprogramm aastateks 2007–2013, väites, et kahe suhteliselt väikese programmi 
ühendamine üheks suureks programmiks tekitab sünergiat nii haldamise kui ka 
poliitikakujundamise mõttes. Programmil pidanuks olema ka piisavalt vahendeid (1 203 
miljonit eurot) meetmete rakendamiseks rahvatervise ja tarbijakaitse poliitika valdkonnas.

Euroopa Parlament ei toetanud mõtet kahe täiesti eraldiseisva poliitikavaldkonna 
ühisprogrammist ning otsustas jagada selle kaheks – tervise ja tarbijakaitse 
tegevusprogrammiks. Eelarve jaotamisel arvestati tavapärast jaotust nende kahe valdkonna 
vahel. Kui parlament esimesel lugemisel programmid vastu võttis, jättis ta tarbijakaitse 
programmi eelarve endiseks ja suurendas oluliselt terviseprogrammi eelarvet (969 miljonilt 1 
500 miljonile eurole). Sellega taheti anda nõukogule ja komisjonile selgelt märku parlamendi 
prioriteetidest.

Kõigi poliitikavaldkondade uued mitmeaastased programmid moodustasid osa 
läbirääkimistest uue finantsraamistiku üle aastateks 2007–2013. 2005. aasta detsembris 
liikmesriikide vahel saavutatud kompromissiga vähendati komisjoni esialgse ettepanekuga 
võrreldes tunduvalt mitmete poliitikavaldkondade rahastamist. 2006. aasta kevadel 
nõukoguga peetud läbirääkimistel õnnestus komisjonil olukorda osaliselt parandada, kuid 
kokkuleppe tulemused olid mõne poliitikavaldkonna jaoks teistega võrreldes halvemad.

Rahvatervis oli üks valdkondi, mis kõige rohkem kannatada sai, ning suurimaks ohvriks 
osutus tervise tegevusprogramm. Selle eelarve, mis komisjoni esialgses ettepanekus oli 969 
miljonit eurot ning mida parlament suurendas 1 500 miljonile, kahanes kõigest 365,6 miljoni 
euro suuruseks. Seetõttu tuli komisjonil pärast parlamendis toimunud esimest lugemist ja 
finantsraamistiku osas saavutatud kokkulepet esitatav läbivaadatud programm ümber töötada. 

Raportöör uuris variraportööride abiga kõiki võimalusi olukorra parandamiseks. Nõukogu 
lükkas kõik ettepanekud tagasi, ehkki eesistujariik Soome ilmutas parlamendiga peetud
läbirääkimistel mõningast arusaamist. Nõukogu saavutas tervise tegevusprogrammi (2007–
2013) osas poliitilise kokkuleppe 2006. aasta novembri lõpus, mil vastu võetud tekst kajastas 
suurel määral, sealhulgas ka eelarve osas komisjoni läbivaadatud ettepanekut.

Olulised küsimused teisel lugemisel

Raportöör tunnistab, et eelarve osas on manööverdamisruumi vähe. Siiski juhib ta tähelepanu 
asjaolule, et finantsraamistik võimaldab nii eelarverubriikide ülemmäärade kui ka iga-aastase 
eelarvemenetluse osas mõningast paindlikkust . Tervise tegevusprogrammi tähtsust arvestades 
tuleb olemasolevaid võimalusi aktiivselt uurida ja kasutada. 

Samuti on vaja teksti enda juurde tagasi tulla. On selge, et uutes oludes ja kärbitud eelarve 
juures ei ole enam mõistlik võtta vastu väga üksikasjalikku programmi meetmete loetelu. 
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Sellegipoolest tuleb parandada mõningaid punkte, mida parlament esimesel lugemisel 
tähtsaks pidas. Üks neist puudutab programmi eesmärki. Esimesel lugemisel pidas parlament 
väga tähtsaks, et programm käsitleks sõnaselgelt tervisega seotud ebavõrdsust. Järelikult 
tuleks seda programmi üld- ja konkreetsetes eesmärkides nimetada. Samuti nõudis parlament 
programmist vahetult rahastatavate valitsusväliste organisatsioonide valiku kriteeriumite 
väljatöötamist, keskkonna- ja tervisevaldkonna meetmete täpsemat sõnastamist, ühenduse 
oskusteabe keskuste vahelise koostöö süsteemi loomist ning üleeuroopalise registri loomist 
nende vähiliikide osas, mida hõlmab nõukogu soovitus vähikontrolli kohta. Raportöör lisas 
soovituse projekti vastavad muudatusettepanekud. Parlamendis nende muudatuste suhtes 
valitsevat laialdast konsensust arvestades peaks nõukogu nüüd ilmutada paindlikkust, kui ta 
tahab lepitusmenetlust vältida.
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