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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

Tervise töörühm, mida juhib Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič 

Reede, 21. jaanuar 2022 kell 14.00–16.00 

 

1. Koosoleku juhataja sissejuhatavad märkused 
 

Töörühma kolmas koosolek toimus hübriidformaadis ja see kanti veebis üle konverentsi 
mitmekeelsel digiplatvormil. Juhataja Maroš Šefčovič avas koosoleku, öeldes, et töörühm arutab Euroopa 
kodanike paneelarutelul 3 vastu võetud 17 tervisealast soovitust ja oma töö lõpetanud riigisiseste 
kodanike paneelarutelude asjakohaseid soovitusi. Samuti kutsus ta oma ideid tutvustama liikmeid, kes 
andsid oma panuse mitmekeelsel digiplatvormil. Juhataja teavitas töörühma liikmeid sellest, et ta annab 
koos töörühma pressiesindajaga järgmisel päeval konverentsi täiskogule aru arutelu tulemustest. 

 
2. Arutelu  

 
• Neli Euroopa kodanike paneelarutelu 3 esindajat esitasid 17 tervisealast soovitust, mis olid 

rühmitatud järgmistesse teemavaldkondadesse: „Tervislik toit“, „Tervishoiusüsteemi tugevdamine“, 
„Tervise laiem käsitus“ ja „Võrdne juurepääs tervishoiule kõigi jaoks“. Nad rõhutasid eelkõige 
järgmist: 
 
- vajadust tugevdada tervishoiusüsteeme ja ELi pädevust selles valdkonnas; 
- tervishoiuteenustele võrdse juurdepääsu saavutamise olulisust;  
- vajadust investeerida rohkem terviseuuringutesse, luua ühised tervishoiuandmebaasid ja 

keskenduda rohkem ennetavale tervishoiule, eelkõige vaimse tervise valdkonnas;  
- taotlust kehtestada tervisliku toidu standardid, näiteks edendades mahepõllumajanduslikku toitu, 

parandades jälgitavust ja läbipaistvust ning kontrollides antibiootikumide kasutamist 
loomasöödas.  

 
• Prantsusmaa ja Madalmaade kodanike esindajad tutvustasid oma riigisiseste kodanike 

paneelarutelude soovitusi tervishoiu valdkonnas: 
 
- Prantsusmaa riikliku eksperdirühma esindaja kutsus üles tervishoiuteenuste pakkumist 

ühtlustama, et teha need ühise tervishoiupoliitika kaudu kättesaadavaks kõigile eurooplastele, 



 

2 
 

töötada välja nõuetekohane toitumisalane hindamine ja märgistus ning tugevdada ELi 
suveräänsust ELi tervishoiusektori taasindustrialiseerimise kaudu. 

- Madalmaade paneelarutelude esindaja kutsus üles võtma suuremat kontrolli pandeemiavastaste 
meetmete üle, et parandada koordineerimist ELi tasandil, võttes samas arvesse, et tervishoid 
peaks jääma peamiselt riiklikuks küsimuseks. Ta rõhutas ka vajadust pakkuda kõigile 
taskukohaseid ja usaldusväärseid ravimeid. 

 
 

• Arutelu keskmes olid järgmised teemad. 
  
- Mõned liikmed rõhutasid vajadust tugevdada koordineerimismehhanisme ELi tasandil ja 

tervishoiusüsteemide vastupanuvõimet ning kasutada ära COVID-19 pandeemia ajal saadud 
kogemusi. 

- Teised rõhutasid vajadust saavutada võrdne juurdepääs tervishoiuteenustele ja töötada ELi 
tasandil välja tervishoiu miinimumstandardid. 

- Mõned teised rääkisid jõupingutustest, mida tuleb teha, et vältida kitsaskohti farmaatsiatööstuse 
tarneahelates ja vähendada meie sõltuvust kolmandatest riikidest seoses ravimite ja toimeainete 
tootmisega. 

- Mõned sõnavõtjad rõhutasid vajadust investeerida tervishoiutaristusse ja edendada e-tervist. 
- Mitu sõnavõtjat mainisid ennetamise tähtsust. Rõhutati toidu ja tervise vahelisi seoseid. 

Toitainelise koostise küsimuses väljendati erinevaid seisukohti. Vähivastases võitluses peeti väga 
oluliseks võtta meetmeid seoses selliste riskiteguritega nagu tubakas ja alkoholi kuritarvitamine.  

- Vaimset tervist nimetati kodanikele suurt muret valmistava probleemina. Mõned ütlesid, et väga 
olulised on ka algatused harvikhaiguste ja südame-veresoonkonna haiguste vastu võitlemiseks. 

- Viidates Euroopa Ravimiameti pädevuse laiendamise soovitusele, rõhutas üks liige vajadust luua 
avalik-õiguslik asutus või praeguse ameti laiendus, mis keskenduks meditsiinilistele ja 
ravimiuuringutele.  

- Eriarvamusi väljendati soovituse suhtes lisada tervishoid jagatud pädevusse. Mõned tuletasid 
meelde ELi toimimise lepingu artiklit 168 ega näinud põhjust minna praegusest õigusraamistikust 
kaugemale, samas kui teised ütlesid, et seda ideed ei saa tagasi lükata.  
 

• Mõned liikmed tõstatasid küsimuse töömeetoditest ja edasistest sammudest, kutsudes üles 
täiendavalt struktureerima töörühma arutelusid ja mõned soovitasid töötada välja kirjalikud 
dokumendid. Mõned ütlesid, et soovitused tuleks muuta konkreetseteks ettepanekuteks. Mõned 
teised soovitasid liigitada soovitused kategooriate kaupa, st soovitused, mille puhul EL on juba midagi 
teinud, soovitused, mida saaks käsitleda kehtivate ELi õigusaktide kaudu, ning lõpuks soovitused, mis 
nõuavad pikaajalisi meetmeid ja hõlmavad uusi meetmeid. 
 

• Volinik Kyriakides võttis sõna kaugosaluse teel. Ta andis ülevaate praegustest ja tulevastest ELi 
algatustest tervishoiu valdkonnas (eelkõige 2022. aasta aprilliks kavandatud ettepanek luua ühtne 
Euroopa terviseandmeruum ning 2022. aasta lõpuks kavandatud ettepanek uue ravimistrateegia 
kohta). Volinik väljendas komisjoni pühendumust tervishoiupoliitika elluviimisele. Pädevuse jaotuse 
kohta ütles ta, et komisjon ootab enne ametliku seisukoha võtmist ära konverentsi järeldused. Ta 
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rõhutas siiski, et on võimalik võtta meetmeid ELi tervishoiupoliitika tugevdamiseks ilma aluslepinguid 
tingimata muutmata.  
 

• Mõned Euroopa kodanike paneelarutelude esindajad rõhutasid, et kuigi nad on tänu ekspertide ja 
faktikontrollijate sekkumisele teadlikud sellest, et konkreetses küsimuses on juba olemas ELi õigusakt, 
otsustasid nad siiski võtta vastu soovituse, võttes arvesse, et seaduse kohaldamisala ei ole piisavalt lai 
või et selle rakendamine praktikas ei toimi. Mõned kodanike esindajad palusid ka teistel liikmetel 
reageerida kõigile soovitustele.  

 
3. Juhataja kokkuvõtvad märkused 

 
Koosoleku kokkuvõtteks tänas juhataja kodanikke soovituste eest ja ütles, et neid võetakse väga tõsiselt. 
Töörühma juht tänas kõiki liikmeid nende panuse eest ning tegi kokkuvõtte sõnavõttudest ja tehtud 
ettepanekutest. Ta mainis eraldi ära tulevase ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile 
reageerimise asutuse (HERA) rolli. Järgmist koosolekut silmas pidades tegi juhataja ettepaneku esitada iga 
soovituse kohta taustteave, mis näitab, mis on juba olemas, mis on praegu kavandamisel ja millised on 
uued valdkonnad, kus oleks võimalik lühikeses ja pikas perspektiivis rohkem ära teha. Ta märkis, et esitab 
liikmetele järgmiste koosolekute töömeetoditega seoses ettepaneku. 

________________________________ 
 

 

 

LISA: Tervise töörühma liikmete nimekiri  

 

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 Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA nõukogu 
pr Ines GASMI  Euroopa kodanike paneelarutelud 



 

4 
 

pr Camille GIRARD  Euroopa kodanike paneelarutelud 
pr Daniela  GÎTMAN 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 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 
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 
hr Ivan Vilibor SINČIĆ  Euroopa Parlament 
pr Niamh  SMYTH riikide parlamendid 
pr Paola  TAVERNA riikide parlamendid 
hr  Jesús TERUEL TERUEL  Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Zoltán  TESSELY riikide parlamendid 
pr Patrizia TOIA Euroopa Parlament 
pr Kathleen VAN BREMPT Euroopa Parlament 
pr  Anna  VIKSTRÖM riikide parlamendid 
hr Claude  WISELER riikide parlamendid 
hr  Stefan ZRINZO AZZOPARDI nõukogu 

 


