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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

Tervise töörühm, mida juhib Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič 

Reede, 22. oktoober 2021 kell 14.00–16.00 

1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused 

 

Töörühma esimene koosolek peeti hübriidvormis. Töörühma juht Maroš Šefčovič tervitas liikmeid ja tegi 

sissejuhatuse, milles rõhutas töörühma rolli konverentsi täiskogu töö ettevalmistamisel. Ta teavitas 

liikmeid mitmekeelsel digiplatvormil seni tervise teemal väljendatud ideedest ning prioriteetsetest 

teemadest, mis määrati kindlaks Euroopa kodanike 3. paneelarutelu esimesel istungil tervise valdkonnas, 

samuti hiljutistest ELi algatustest tervishoiu valdkonnas. Ta rõhutas, et kohtumisel on kaks eesmärki, st 

arvamuste vahetus platvormil ja Euroopa kodanike paneelaruteludel tervise teemal toimuvate arutelude 

üle (vt töösuundi) ja üksteise tundmaõppimine. Seejärel paluti töörühma liikmetel sõna võtta. 

 

2. Arutelu  

 
Sõnavõtjad rõhutasid, kui oluline on arendada töörühmasisest head koostööd ja saada tagasisidet, 
eelkõige kodanikelt. Samuti rõhutati, kui oluline on siduda täiskogu asjaomaste töörühmade, nt kliima ja 
tervise töörühmade töö. Arutelud keskendusid järgmistele teemadele.  

 

 Kutsuti üles tihedamale koostööle ja koordineerimisele ELi tasandil, tervishoiusüsteemide piiriülesele 
koostalitlusvõimele ja ELi paremale valmisolekule tulevasteks terviseprobleemideks. Leiti, et 
praegune ELi koostöö COVID-19 vaktsiinide ja COVID-19 tõendite valdkonnas on olnud enneolematu, 
kuid tuleks arutada ja tugevdada liikmesriikide poliitika edasist koordineerimist. 
 

 Mõned sõnavõtjad rõhutasid vajadust võtta arvesse tervise ülemaailmset mõõdet.  
 

 Samuti toodi välja vajadus suurendada investeeringuid tervishoiusektorisse. Mõned sõnavõtjad 
rõhutasid, et investeeringud enne tervisealaseid hädaolukordi on keskse tähtsusega ja ei ole osutunud 
COVID-19 pandeemia ajal piisavalt tõhusaks. Mõned mainisid majanduse ja tervise vahelisi seoseid. 
 

 Mõned sõnavõtjad ütlesid, et Euroopa vähktõvevastase võitluse kava võiks olla eeskujuks muude 
haiguste puhul, ning rõhutasid võrdse kohtlemise ja teadmiste jagamise tähtsust. Mõned rõhutasid 
ka Euroopa Parlamendi vähktõvevastase võitluse erikomisjoni (BECA) rolli.  
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=et
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 Teised liikmed mainisid teadus- ja arendustegevusse tehtavate investeeringute tähtsust ning kutsusid 
üles tervishoiusektoris rohkem andmeid vahetama. Tehti ettepanek, et EL peaks saama 
tervishoiuvaldkonnas digitaalseks liidriks. Mõned lisasid, et telemeditsiiniteenuseid tuleks edasi 
arendada.  
 

 Rõhutati ka tervena vananemisega seotud probleeme ja eakate tervishoiuteenuste kasvavat vajadust. 
 

 Mõned mainisid vajadust kroonilisi ja harvikhaigusi ning südame-veresoonkonna ja neuroloogilisi 
haigusi käsitleva tegevuskava järele.  
 

 Teised liikmed rõhutasid, et tervis on kodanike üks keskseid muresid ja et EL tuleb tuua inimestele 
lähemale. Mõned sõnavõtjad nõudsid vastupidavamaid tervishoiuteenuseid, tänapäevaseid 
tervishoiusüsteeme ning ühiseid vahendeid ja mehhanisme ELi tasandil. Mõned rõhutasid ka vajadust 
parandada ravimite ja tervishoiuteenuste kättesaadavust kõigi jaoks, kehtestada tervishoiuteenuste 
kvaliteedi miinimumstandardid kogu ELis ning paremini reageerida tulevastele kriisidele. Teised 
juhtisid tähelepanu liikmesriikide vahelistele erinevustele seoses juurdepääsuga tervishoiuteenustele. 
 

 Mõned sõnavõtjad rääkisid ELi sõltuvusest kolmandatest riikidest tervishoiu valdkonnas, nt seoses 
toorainete, meditsiiniseadmete ja ravimitega, eelkõige COVID-19 pandeemia ajal, ning rõhutasid 
vajadust tagada strateegiline autonoomia / ELi tervishoiualane suveräänsus, et vältida nappust ja 
kindlustada tarneahelad. 
 

 Osalejad mainisid ka riiklike tervishoiusüsteemide kestlikkust, tervishoiusüsteemide killustatust ühtsel 
turul, juurdepääsu kvaliteetsele meditsiinile ja ravimistrateegiat.  
 

 Väljendati ideed luua ELi fond haiglate loomiseks ja teadusuuringute toetamiseks. Nimetati ka ideed 
luua ELi tervisepass, mis võimaldaks ELi kodanikel saada sobivaid tervishoiuteenuseid kõigis ELi 
liikmesriikides.  
 

 Mõned sõnavõtjad ütlesid, et tuleks hinnata, kus annab EL lisaväärtust ja kus tuleks pädevused ELi 
tasandile üle viia. Teised leidsid, et ELi rolli tuleks täpsustada. Leiti ka, et liikmesriikide pädevus tuleks 
säilitada.  
 

 Terviseennetuse valdkonnas rõhutasid mõned sõnavõtjad, et tervisealane teadlikkus ja haridus 
peaksid algama varasest lapsepõlvest. Teadlikkuse suurendamine tervislike eluviiside tähtsusest võib 
ära hoida paljusid haigusi ja vähendada kulusid. Mõned lisasid, et rohkem tähelepanu tuleb pöörata 
ka seksuaalharidusele, rasestumisvastastele vahenditele ja pereplaneerimisele. 
 

 Mõned sõnavõtjad leidsid, et vaimne tervis on prioriteetne küsimus, millega tuleb tegeleda, viidates 
eelkõige COVID-19 pandeemia negatiivsele mõjule vaimsele tervisele.  

 

3. Töörühma juhi lõppsõna 

 

Koosoleku kokkuvõtteks tänas töörühma juht kõiki liikmeid nende panuse eest ning tegi kokkuvõtte 

sõnavõttudest ja tehtud ettepanekutest. Ta rõhutas, et need kajastavad praegusi probleeme tervishoiu 

valdkonnas ning tervise ja tervisliku looduskeskkonna, ohutu ja tervisliku toidu, majanduse ja 

kliimamuutuste vastastikust sõltuvust. Lõpetuseks tuletas ta meelde, et töörühma ülesanne on anda 
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panus konverentsi täiskogu arutelude ja ettepanekute ettevalmistamisse. Selleks arutatakse riiklike ja 

Euroopa kodanike paneelarutelude soovitusi ning mitmekeelsel digiplatvormil tervise teemal avaldatud 

seisukohti.  

________________________________ 

 

LISA: Tervise töörühma liikmete nimekiri  

Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu tervise töörühm (48)   

     

Töörühma juht:  
Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(Euroopa Komisjon)   

     

Pöördumisvorm Eesnimi Perekonnanimi Keda esindab 

        

hr Pascal ARIMONT Euroopa Parlament 

pr Alina BÂRGĂOANU 
Riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

pr  Katerina BAT'HOVÁ Nõukogu 

pr Linette Eleni BLANKENSTEINER  Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr Claudette  BUTTIGIEG Riikide parlamendid 

pr Anda  ČAKŠA Riikide parlamendid 

pr Susanna CECCARDI Euroopa Parlament 

hr  Roberto CIAMBETTI Regioonide Komitee 

hr Alain  COHEUR  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

pr Nathalie COLIN-OESTERLÉ Euroopa Parlament 

pr Margarita DE LA PISA CARRIÓN Euroopa Parlament 

pr Isabel  DÍAZ AYUSO  Regioonide Komitee 

pr Ines GASMI  Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr Camille GIRARD  Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr  Anna  GOŁAWSKA Nõukogu 

hr Ilenia Carmela GRECO  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Sebastián GUILLEN  Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr Kinga JOÓ 
Riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

pr Philippa  KARSERA Nõukogu 

pr Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr  Iulia MATEI Nõukogu 

pr Radka MAXOVÁ Euroopa Parlament 

pr Rūta  MILIŪTĖ Riikide parlamendid 

hr Alin Cristian MITUȚA Euroopa Parlament 

pr Dolors MONTSERRAT Euroopa Parlament 

hr Nicolas MORAVEK  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Renaud  MUSELIER Kohalik/piirkondlik esindaja 
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pr Ria  OOMEN-RUIJTEN Riikide parlamendid 

hr Dimitrios PAPADIMOULIS Euroopa Parlament 

pr Troels de Leon PETERSEN  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Mark PLEŠKO 
Riigisisesed kodanike 

paneelarutelud/üritused 

hr Jean-François  RAPIN Riikide parlamendid 

hr Ivo RASO  Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr Michèle RIVASI Euroopa Parlament 

pr  Valeria RONZITTI Sotsiaalpartnerid 

pr Christa  SCHWENG  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

hr Maroš ŠEFČOVIČ Euroopa Komisjon 

pr  Elisaveta SIMEONOVA Nõukogu 

pr Niamh  SMYTH Riikide parlamendid 

pr Paola  TAVERNA Riikide parlamendid 

hr  Jesús TERUEL  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Zoltán  TESSELY Riikide parlamendid 

pr Patrizia TOIA Euroopa Parlament 

pr Kathleen VAN BREMPT Euroopa Parlament 

hr Ioannis  VARDAKASTANIS Kodanikuühiskond 

pr  Anna  VIKSTRÖM Riikide parlamendid 

hr Claude  WISELER Riikide parlamendid 

hr  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Nõukogu 

 

 


