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YHTEENVETO 

Terveyttä käsittelevä työryhmä, puheenjohtajana Euroopan komission varapuheenjohtaja 
Maroš Šefčovič 

Perjantai 21. tammikuuta 2022 klo 14.00–16.00 

 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 
 

Työryhmän kolmas kokous pidettiin hybridimuodossa ja se lähetettiin suoratoistona konferenssin 
monikielisellä digitaalisella foorumilla. Puheenjohtaja Maroš Šefčovič aloitti kokouksen toteamalla, että 
työryhmä keskustelisi eurooppalaisen kansalaispaneelin 3 hyväksymistä 17:stä terveyteen liittyvästä 
suosituksesta ja työnsä päättäneiden kansallisten kansalaispaneelien asiaa koskevista suosituksista. Hän 
myös kehotti monikieliseen digitaaliseen foorumiin osallistuneita jäseniä esittelemään ideoitaan. Hän 
ilmoitti työryhmän jäsenille, että hän raportoisi yhdessä työryhmän tiedottajan kanssa seuraavana 
päivänä konferenssin täysistunnolle keskustelun tuloksista. 

 
2. Keskustelu  

 
• Neljä eurooppalaisen kansalaispaneelin 3 edustajaa esitti 17 terveyteen liittyvää suositusta, jotka 

ryhmiteltiin seuraavien otsikoiden alle: ”Terveellinen ruoka”, ”Terveydenhuoltojärjestelmän 
vahvistaminen”, ”Terveyden laajempi ymmärtäminen” ja ”Terveyden yhtäläinen saavutettavuus 
kaikille”.  He korostivat erityisesti seuraavia seikkoja: 
 
- tarve vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmiä ja EU:n toimivaltaa tällä alalla; 
- terveydenhuollon yhtäläisen saatavuuden tärkeys;  
- tarve investoida enemmän terveysalan tutkimukseen, perustaa yhteisiä terveystietokantoja ja 

keskittyä enemmän terveysongelmien ennaltaehkäisyyn, erityisesti mielenterveyden alalla;  
- pyyntö asettaa vaatimuksia terveellisille elintarvikkeille esimerkiksi edistämällä luonnonmukaisia 

elintarvikkeita, parantamalla jäljitettävyyttä ja avoimuutta sekä valvomalla antibioottien käyttöä 
eläinten rehuissa.  

 
• Ranskan ja Alankomaiden kansalaisten edustajat esittelivät kansallisten kansalaispaneeliensa 

suositukset terveyden alalla: 
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- Ranskan kansallisen paneelin edustaja kehotti yhdenmukaistamaan terveydenhuoltoa, jotta se 
olisi kaikkien eurooppalaisten saatavilla yhteisen terveydenhuoltopolitiikan kautta, kehittämään 
asianmukaiset ravintoarvopistemäärät ja -merkinnät sekä vahvistamaan EU:n 
itsemääräämisoikeutta EU:n terveydenhuoltoalan uudelleenteollistamisen avulla. 

- Alankomaiden kansallisen paneelin edustaja kehotti tehostamaan 
pandemiantorjuntatoimenpiteiden valvontaa ja parantamaan koordinointia EU:n tasolla ja katsoi, 
että terveydenhuollon olisi pysyttävä ensisijaisesti kansallisena tehtävänä. Hän myös korosti 
tarvetta tarjota kohtuuhintaisia ja luotettavia lääkkeitä kaikille. 

 
 

• Keskusteluissa keskityttiin seuraaviin aiheisiin: 
  
- Jotkut jäsenet korostivat tarvetta vahvistaa koordinointimekanismeja EU:n tasolla sekä 

terveydenhuoltojärjestelmien häiriönsietokykyä ja hyödyntää covid-19-pandemian aikana saatuja 
kokemuksia. 

- Jotkut taas toivat esiin tarpeen toteuttaa terveydenhuollon yhtäläinen saatavuus ja kehittää 
terveyttä koskevia vähimmäisvaatimuksia EU:n tasolla. 

- Toiset puhuivat toimista, joita on toteutettava lääketeollisuuden toimitusketjujen pullonkaulojen 
ehkäisemiseksi ja riippuvuuden vähentämiseksi kolmansista maista lääkkeiden ja ainesosien 
tuotannon osalta. 

- Jotkut puhujat korostivat tarvetta investoida terveydenhuollon infrastruktuureihin ja edistää 
digitaalista terveydenhuoltoa. 

- Useat puhujat mainitsivat ennaltaehkäisyn tärkeyden. Ravinnon ja terveyden välistä yhteyttä 
korostettiin. Ravintosisältöprofiileista esitettiin erilaisia näkemyksiä. Toimia, joilla puututaan 
esimerkiksi tupakan ja haitallisen alkoholinkäytön kaltaisiin riskitekijöihin, pidettiin keskeisinä 
syövän torjunnassa.  

- Mielenterveys mainittiin kansalaisten suurena huolenaiheena. Jotkut totesivat, että myös 
aloitteet harvinaisten sairauksien sekä sydän- ja verisuonitautien torjumiseksi ovat erittäin 
tärkeitä. 

- Yksi jäsen viittasi suositukseen Euroopan lääkeviraston toimivaltuuksien laajentamisesta ja korosti 
tarvetta perustaa julkinen virasto tai laajentaa nykyistä virastoa yksiköksi, joka keskittyy 
lääketieteelliseen ja farmaseuttiseen tutkimukseen.  

- Eriäviä näkemyksiä esitettiin suosituksesta sisällyttää terveydenhuolto jaettuun toimivaltaan. 
Jotkut palauttivat mieliin SEUT-sopimuksen 168 artiklan eivätkä nähneet mitään perusteita 
mennä nykyistä oikeudellista kehystä pidemmälle, kun taas toiset totesivat, ettei ajatusta voida 
hylätä.  
 

• Jotkut jäsenet nostivat esiin kysymyksen työskentelymenetelmistä ja seuraavista vaiheista ja 
kehottivat jäsentämään työryhmäkeskusteluja edelleen. Muutama jäsen ehdotti työskentelyä 
kirjallisten asiakirjojen pohjalta. Jotkut katsoivat, että suositukset olisi muutettava konkreettisiksi 
ehdotuksiksi. Toiset ehdottivat, että suositukset jaoteltaisiin luokkiin eli suosituksiin, joiden osalta EU 
on jo tehnyt jotain, suosituksiin, joita voitaisiin käsitellä voimassa olevan EU:n lainsäädännön kautta, 
sekä suosituksiin, jotka edellyttävät pitkän aikavälin toimia ja joihin liittyy uusia toimenpiteitä. 
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• Komission jäsen Kyriakides käytti puheenvuoron etäyhteyden välityksellä. Hän esitteli EU:n nykyisiä ja 
tulevia terveysalan aloitteita (erityisesti huhtikuuksi 2022 suunniteltua ehdotusta eurooppalaisen 
terveysdata-avaruuden perustamisesta ja loppuvuodeksi 2022 suunniteltua uutta lääkestrategiaa). 
Komissaari ilmoitti komission olevan sitoutunut toteuttamaan terveyspolitiikkaa. Toimivallan jaon 
osalta hän totesi, että komissio odottaa konferenssin päätelmiä ennen kuin se omaksuu virallisen 
kannan. Hän korosti kuitenkin, että toimet EU:n terveyspolitiikan vahvistamiseksi ovat tällä hetkellä 
mahdollisia ilman, että perussopimuksia pitäisi välttämättä muuttaa.  
 
• Eräät eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajat korostivat, että vaikka he olivat 

asiantuntijoiden ja faktantarkistajien toimien ansiosta tietoisia siitä, että jostakin tietystä asiasta 
on jo olemassa EU:n lainsäädäntöä, he päättivät kuitenkin antaa suosituksen, koska lain 
soveltamisala ei ollut riittävän laaja tai sen täytäntöönpano ei toiminut käytännössä. Jotkut 
kansalaisten edustajat pyysivät myös muita jäseniä reagoimaan kaikkiin suosituksiin.  

 
3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

 
Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja kiitti kansalaisia näiden esittämistä suosituksista ja totesi, että ne 
otettiin erittäin vakavasti. Hän myös kiitti kaikkia jäseniä näiden panoksesta ja esitti yhteenvedon 
puheenvuoroista ja ehdotuksista. Hän mainitsi erityisesti tulevan terveyshätätilanteiden 
valmiusviranomaisen (HERA) roolin. Seuraavaa kokousta silmällä pitäen puheenjohtaja ehdotti, että 
kunkin suosituksen osalta hankittaisiin taustatietoja, joista käy ilmi, mitä on jo olemassa, mitä tällä 
hetkellä suunnitellaan ja millä uusilla aloilla voitaisiin tehdä enemmän lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Hän 
ilmoitti ottavansa jäseniin yhteyttä työmenetelmän tiimoilta seuraavia kokouksia varten. 

________________________________ 
 

 

 

LIITE: Luettelo terveyttä käsittelevän työryhmän jäsenistä  

 

Titteli Etunimi Sukunimi Organisaatio 
        

  Pascal ARIMONT Euroopan parlamentti 
  Alina BÂRGĂOANU Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 
  Katerina BAT'HOVÁ Neuvosto 
  Linette Eleni BLANKENSTEINER  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
  Claudette  BUTTIGIEG Kansalliset parlamentit 
  Anda  ČAKŠA Kansalliset parlamentit 
  Susanna CECCARDI Euroopan parlamentti 
  Roberto CIAMBETTI Alueiden komitea 
  Alain  COHEUR  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
  Nathalie COLIN-OESTERLÉ Euroopan parlamentti 
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  Margarita DE LA PISA CARRIÓN Euroopan parlamentti 
  Isabel  DÍAZ AYUSO  Alueiden komitea 
  Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Neuvosto 
  Ines GASMI  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
  Camille GIRARD  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
  Daniela  GÎTMAN Neuvosto 
  Ilenia Carmela GRECO  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
  Sebastián GUILLEN  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
  Kinga JOÓ Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 
  Philippa  KARSERA Neuvosto 
  Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
  Radka MAXOVÁ Euroopan parlamentti 
  Rūta  MILIŪTĖ Kansalliset parlamentit 
  Alin Cristian MITUȚA Euroopan parlamentti 
  Dolors MONTSERRAT Euroopan parlamentti 
  Nicolas MORAVEK  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
  Renaud  MUSELIER Paikallinen/alueellinen edustaja 
  Ria  OOMEN-RUIJTEN Kansalliset parlamentit 
  Dimitrios PAPADIMOULIS Euroopan parlamentti 
  Troels de Leon PETERSEN  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
  Mark PLEŠKO Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 
  Jean-François  RAPIN Kansalliset parlamentit 
  Ivo RASO  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
  Michèle RIVASI Euroopan parlamentti 
  Valeria RONZITTI Työmarkkinaosapuolet 
  Christa  SCHWENG  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
  Maroš ŠEFČOVIČ Euroopan komissio 
  Elisaveta SIMEONOVA Neuvosto 
  Ivan Vilibor SINČIĆ  Euroopan parlamentti 
  Niamh  SMYTH Kansalliset parlamentit 
  Paola  TAVERNA Kansalliset parlamentit 
  Jesús TERUEL TERUEL  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
  Zoltán  TESSELY Kansalliset parlamentit 
  Patrizia TOIA Euroopan parlamentti 
  Kathleen VAN BREMPT Euroopan parlamentti 
  Anna  VIKSTRÖM Kansalliset parlamentit 
  Claude  WISELER Kansalliset parlamentit 
  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Neuvosto 

 


