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YHTEENVETO 

Terveyttä käsittelevä työryhmä, puheenjohtajana komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič 

Perjantai 22. lokakuuta 2021 klo 14.00–16.00 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 

 

Tämä työryhmän ensimmäinen kokous järjestettiin hybridimuodossa. Puheenjohtaja Maroš Šefčovič 

toivotti jäsenet tervetulleiksi ja korosti avauspuheenvuorossaan työryhmän roolia konferenssin 

täysistunnon valmistelussa. Hän kertoi jäsenille monikielisellä digitaalisella foorumilla tähän mennessä 

esitetyistä terveyden aihepiiriä koskevista ideoista ja eurooppalaisen kansalaispaneelin 3 ensimmäisessä 

istunnossa määritellyistä ensisijaisista aiheista terveyden alalla sekä viimeaikaisista EU:n aloitteista 

terveyden alalla. Hän korosti, että kokouksella oli kaksi tavoitetta: keskustelu foorumilla ja 

eurooppalaisissa kansalaispaneeleissa käytävistä terveysaiheista (ks. suoratoistot) ja tutustuminen muihin 

osallistujiin. Tämän jälkeen puheenvuoro annettiin työryhmän jäsenille. 

 

2. Keskustelu  

 
Puhujat korostivat, että on tärkeää kehittää hyvää yhteistyötä ryhmän sisällä ja saada palautetta erityisesti 
kansalaisilta. Lisäksi korostettiin, että on tärkeää yhdistää toisiinsa liittyvien täysistuntotyöryhmien työ, 
esimerkiksi ilmasto ja terveys. Keskusteluissa keskityttiin seuraaviin aiheisiin:  

 

 Jotkut peräänkuuluttivat tiiviimpää yhteistyötä ja koordinointia EU:n tasolla, 
terveydenhuoltojärjestelmien rajatylittävää yhteentoimivuutta ja EU:n parempaa valmiutta vastata 
tuleviin terveyshaasteisiin. Jotkut totesivat, että EU:n nykyinen yhteistyö covid-19-rokotteiden ja 
covid-19-todistusten alalla on ollut ennennäkemätöntä, mutta kansallisten politiikkojen 
koordinoinnin jatkamisesta olisi keskusteltava ja sitä olisi vahvistettava. 
 

 Jotkut korostivat tarvetta ottaa huomioon terveyden maailmanlaajuinen ulottuvuus.  
 

 Lisäksi korostettiin tarvetta lisätä investointeja terveydenhuoltoalaan. Jotkut puhujat korostivat, että 
investoiminen ennen terveysuhkien realisoitumista on keskeisen tärkeää ja että se ei ole 
osoittautunut riittävän tehokkaaksi covid-19-pandemian aikana. Jotkut mainitsivat talouden ja 
terveyden väliset kytkökset. 
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 Jotkut puhujat totesivat, että EU:n syöväntorjuntasuunnitelmaa voitaisiin käyttää mallina muille 
sairauksille, ja korostivat yhdenvertaisen kohtelun ja tietämyksen jakamisen merkitystä. Jotkut 
korostivat myös BECA:n (Euroopan parlamentin syöväntorjuntaa käsittelevä erityisvaliokunta) roolia.  
 

 Toiset jäsenet mainitsivat T&K-investointien tärkeyden ja toivoivat lisää tietojenvaihtoa 
terveydenhuoltoalalla. Ehdotettiin, että EU:sta olisi tultava terveydenhuollon digitaalialan johtaja. 
Jotkut lisäsivät, että telelääketiedepalveluja olisi kehitettävä edelleen.  
 

 Lisäksi korostettiin terveenä ikääntymiseen liittyviä haasteita ja ikääntyneiden kasvavaa 
terveydenhuoltotarvetta. 
 

 Jotkut mainitsivat, että tarvitaan toimintasuunnitelma kroonisia sairauksia ja harvinaisia sairauksia 
sekä sydän- ja verisuonitauteja ja neurologisia sairauksia varten.  
 

 Toiset jäsenet korostivat, että terveys on kansalaisten huolenaiheiden ytimessä ja että EU on tuotava 
lähemmäs kansalaisia. Jotkut puhujat toivoivat kestävämpiä terveyspalveluja, nykyaikaisia 
terveydenhuoltojärjestelmiä sekä yhteisiä välineitä ja mekanismeja EU:n tasolla. Jotkut toivat esiin 
myös tarpeen parantaa lääkkeiden ja terveyspalvelujen saatavuutta kaikille, ottaa käyttöön 
terveyspalvelujen vähimmäislaatuvaatimukset kaikkialla EU:ssa ja vastata paremmin tuleviin 
kriiseihin. Toiset viittasivat jäsenvaltioiden välisiin eroihin terveydenhuollon saatavuudessa. 
 

 Jotkut puhuivat EU:n riippuvuudesta kolmansista maista terveydenhuollon alalla, esimerkiksi raaka-
aineiden, lääkinnällisten laitteiden ja lääkkeiden osalta, erityisesti covid-19-pandemian aikana, ja 
korostivat tarvetta varmistaa strateginen riippumattomuus / ”EU:n terveysomavaraisuus”, jotta 
voidaan välttää pulaa ja turvata toimitusketjut. 
 

 Muita osanottajien mainitsemia kysymyksiä olivat kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien 
kestävyys, terveydenhuoltojärjestelmien hajanaisuus sisämarkkinoilla, laadukkaiden lääkkeiden 
saatavuus ja lääkestrategia.  
 

 Yhtenä ajatuksena oli perustaa EU:n rahasto sairaaloiden perustamista ja tutkimuksen tukemista 
varten. Toinen ehdotus oli luoda EU:n terveyspassi, jonka avulla EU:n kansalaiset voivat saada 
asianmukaista terveydenhuoltoa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.  
 

 Jotkut puhujat totesivat, että olisi arvioitava, missä EU tuottaa lisäarvoa ja missä toimivalta olisi 
siirrettävä EU:n tasolle. Eräät toiset katsoivat, että EU:n roolia olisi selkeytettävä. Toiset puolestaan 
katsoivat, että jäsenvaltioiden toimivalta olisi säilytettävä.  
 

 Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon osalta jotkut korostivat, että terveysosaamisen ja -kasvatuksen 
olisi alettava varhaislapsuudesta. Tietoisuuden lisääminen terveellisten elämäntapojen merkityksestä 
voisi ehkäistä monia sairauksia ja vähentää kustannuksia. Jotkut lisäsivät, että myös 
sukupuolivalistukseen, ehkäisyyn ja perhesuunnitteluun on kiinnitettävä enemmän huomiota. 
 

 Jotkut puhujat pitivät mielenterveyttä ensisijaisena asiana ja viittasivat erityisesti covid-19-
pandemian kielteisiin vaikutuksiin mielenterveyteen.   

 

3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
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Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja kiitti kaikkia jäseniä näiden panoksesta ja esitti yhteenvedon 

puheenvuoroista ja ehdotuksista. Hän korosti, että ne kuvastavat terveysalan nykyisiä haasteita sekä 

terveyden ja terveen luonnonympäristön, turvallisten ja terveellisten elintarvikkeiden, talouden ja 

ilmastonmuutoksen keskinäistä riippuvuutta. Lopuksi hän muistutti, että työryhmän tehtävänä on antaa 

panoksensa konferenssin täysistunnon keskustelujen ja ehdotusten valmisteluun keskustelemalla 

kansallisten ja eurooppalaisten kansalaispaneelien suosituksista sekä monikielisellä digitaalisella 

foorumilla esitetyistä terveyteen liittyvistä aiheista.  

________________________________ 

 

LIITE: Luettelo terveyttä käsittelevän työryhmän jäsenistä  

  Tulevaisuuskonferenssin täysistunnon terveyttä käsittelevä työryhmä (48) 

  Puheenjohtaja: Maroš ŠEFČOVIČ (Euroopan komissio) 

  

    

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 

Margarita DE LA PISA CARRIÓN Euroopan parlamentti 

Isabel  DÍAZ AYUSO  Alueiden komitea 

Ines GASMI  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Camille GIRARD  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Anna  GOŁAWSKA Neuvosto 

Ilenia Carmela GRECO  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Sebastián GUILLEN  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Kinga JOÓ 
Kansalliset 
kansalaispaneelit/tapahtumat 

Philippa  KARSERA Neuvosto 

Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Iulia MATEI Neuvosto 

Radka MAXOVÁ Euroopan parlamentti 
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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 

Niamh  SMYTH Kansalliset parlamentit 

Paola  TAVERNA Kansalliset parlamentit 

Jesús TERUEL  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Zoltán  TESSELY Kansalliset parlamentit 

Patrizia TOIA Euroopan parlamentti 

Kathleen VAN BREMPT Euroopan parlamentti 

Ioannis  VARDAKASTANIS Kansalaisyhteiskunta 

Anna  VIKSTRÖM Kansalliset parlamentit 

Claude  WISELER Kansalliset parlamentit 

Stefan ZRINZO AZZOPARDI Neuvosto 

 

 


