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YHTEENVETO 

Terveyttä käsittelevä työryhmä, puheenjohtaja Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš 

Šefčovič 

Perjantai 17. joulukuuta 2021 klo 16.00–18.00 

 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 

 

Tämä työryhmän toinen kokous järjestettiin etäkokouksena. Puheenjohtaja Maroš Šefčovič toivotti 
jäsenet tervetulleiksi ja kertoi, että vaikka joulukuun täysistuntoa ei voitu järjestää, työryhmän yhdeksän 
kokousta pidetään. Hän ilmoitti, että työryhmän tiedottaja oli valittu eurooppalaisten kansalaispaneelien 
edustajien joukosta. Puheenjohtaja kertoi jäsenille konferenssin tämänhetkisestä tilanteesta ja mainitsi 
erityisesti Firenzessä juuri pidetyn paneelin 2 ”Eurooppalainen demokratia / Eurooppalaiset arvot ja 
oikeudet, oikeusvaltioperiaate, turvallisuus” kolmannen istunnon, jossa kansalaiset hyväksyivät 
39 suositusta. Kaikki suositukset ovat nähtävillä alustalla. Puheenjohtaja kehotti kansalaisia tiedottamaan 
työryhmälle terveyskysymyksistä, joista keskusteltiin eurooppalaisen kansalaispaneelin 3 
”Ilmastonmuutos, ympäristö ja terveys” toisessa istunnossa, ja muistutti, että paneelin toisessa 
istunnossa tehdyt linjaukset tiivistetään kolmannessa istunnossa suosituksiksi, joita on määrällisesti 
vähemmän. Hän muistutti, että kolmas istunto pidetään Natolinissa 7.–9. tammikuuta.  
 
Tämän jälkeen puheenvuoro annettiin työryhmän jäsenille alkaen kansalaispaneelien edustajista. 

 

2. Keskustelu  

 
Tiedottaja alusti paneelin 3 tilanteesta ja esitteli 19.–21. marraskuuta verkossa pidetyn paneelin 3 toisen 
istunnon tulokset. Hän korosti tulevaisuuskonferenssia koskevan hankkeen ennennäkemätöntä luonnetta 
ja korosti olevansa tyytyväinen saadessaan osallistua siihen. Paneelin 3 toisessa istunnossa muotoiltiin 
242 linjausta. Tiedottaja mainitsi erityisesti linjaukset, jotka koskevat yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
terveyteen tehtäviä investointeja, antibioottien käyttöä ihmisten ja eläinten terveyden hyväksi, torjunta-
aineiden käyttöä maataloudessa ja terveellisten tottumusten edistämistä. Hän selitti, että prosessi oli 
kesken paneelissa 3 ja että linjaukset työstetään suosituksiksi paneelin kolmannessa ja viimeisessä 
istunnossa. 
 
Keskusteluissa keskityttiin seuraaviin aiheisiin:  
 

• Jotkut jäsenet totesivat, että EU:n perustana ovat olleet sosiaaliset arvot ja yleinen saatavuus, ja 
katsoivat, että unionin kansalaisille olisi taattava yhtäläinen pääsy laadukkaisiin 
terveydenhuoltopalveluihin uusinta tekniikkaa käyttäen. 
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• Jotkut puhujat korostivat, että on tärkeää vahvistaa jäsenvaltioiden yhteistyötä. Eräs jäsen korosti 

tarvetta kunnioittaa jäsenvaltioiden monimuotoisuutta ja totesi, että perussopimusten nykyisiä 

määräyksiä olisi hyödynnettävä täysimääräisesti ennen kuin ehdotetaan perussopimusten 

muuttamista. Toinen puhuja lisäsi, että toissijaisuusperiaatteen noudattamiseksi meidän olisi 

puhuttava terveydenhuoltojärjestelmien koordinoinnista eikä EU:n terveydenhuoltojärjestelmien 

yhdentymisestä. Toiset kehottivat lisäämään EU:n toimivaltaa ja terveyteen tehtäviä investointeja.  

 

• Jotkut puhujat katsoivat, että jäsenvaltioiden olisi vahvistettava yhteistyötään eurooppalaisten 
osaamisverkostojen (ERN) pohjalta tietämyksen ja asiantuntemuksen vaihtamiseksi. Jäsenvaltioiden 
olisi myös investoitava pitkälle erikoistuneen terveydenhuollon yhteiseen infrastruktuuriin ja 
kehitettävä yhteinen lähestymistapa tutkimusvälineisiin.  
 

• Toiset jäsenet korostivat, että covid-19-pandemia on osoittanut tarpeen lujittaa yhteistyötä, parantaa 
terveydenhuoltojärjestelmien häiriönsietokykyä, lisätä tuotantokapasiteettia EU:ssa ja vähentää 
riippuvuutta toimitusketjuista. Lisäksi mainittiin strategisten varastojen pitämisen ja erityisesti 
sairaaloiden välisen rajatylittävän koordinoinnin merkitys. Lisäksi korostettiin, että alue- ja 
paikallisviranomaisten olisi osallistuttava covid-19-pandemian kaltaisten terveyskriisien hallintaan.  
 

• Eräs jäsen korosti, että vammaiset henkilöt kohtaavat lisäesteitä käyttäessään oikeuttaan terveyteen, 
erityisesti terveydenhuoltoa, lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita koskevia esteitä mutta myös 
rakenteellista syrjintää. Vammaisuutta ei pitäisi tarkastella pelkästään lääketieteellisestä 
näkökulmasta vaan myös ihmisoikeuksien näkökulmasta, kuten EU:n ratifioimassa 
vammaisyleissopimuksessa (terveyttä koskeva 25 artikla) määrätään.  Jäsen lisäsi, että hyvin harvoissa 
jäsenvaltioissa on lainsäädäntöä, jolla torjutaan vammaisten henkilöiden syrjintää terveyden 
perusteella, ja että syrjinnän vastaisen direktiivin käsittely on keskeytynyt neuvostossa. Toinen jäsen 
korosti roolia, joka yhteisötalouden yrityksillä voi olla muita heikommassa asemassa olevien ihmisten 
integroimisessa. 
 

• Terveyden ja terveellisten elintarvikkeiden tuotannon sekä terveyden ja ympäristön välinen 
keskinäinen riippuvuus nostettiin esiin, erityisesti elintarviketuotantoon ja ydinelintarvikkeiden 
saatavuuteen liittyvä vahva yhteys, joka on monitahoinen aihe ja josta olisi keskusteltava lisää. 

 

• Toiset totesivat, että digitalisaatio, tekoäly ja robotiikka ovat erittäin tärkeitä myös 
terveydenhuoltojärjestelmissä. EU voisi tarjota perustan digitaaliselle infrastruktuurille, jota tarvitaan 
kriittisiin tutkimusinvestointeihin ja rajatylittävään yhteistyöhön digitalisaation ja innovatiivisten 
ratkaisujen alalla. Horisontti Eurooppa -ohjelman toimissa olisi keskityttävä etälääketieteeseen ja 
innovatiiviseen tutkimukseen sekä uusien teknologioiden, kuten laajennetun todellisuuden, 
robotiikan, lääketieteellisen kuvantamisen ja muiden digitaalisten ratkaisujen, soveltamiseen. 
 

• Jotkut puhujat totesivat, että useisiin paneelin 3 osa-alueisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Näitä ovat esimerkiksi terveellisten elämäntapojen edistäminen, sairauksien ehkäiseminen ja 
terveydenhuollon yhtäläinen saatavuus kaikille. Näillä osa-alueilla on myös merkittäviä taloudellisia 
ja sosiaalisia vaikutuksia väestökehitykseen. Terveystutkimuksen innovoinnin koordinointi olisi 
asetettava etusijalle, kun otetaan huomioon väestön ikääntyminen. Jotkut totesivat, että 
väestöpolitiikan olisi oltava horisontaalinen painopiste kaikissa unionin politiikoissa. 
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• Toiset toivoivat parempaa alustaa terveystietojen jakamiselle ja yhteisiä tiedotuskampanjoita 
rokotusten edistämiseksi ja disinformaation torjumiseksi. 
 

• Eräs jäsen viittasi Euroopan parlamentin syöväntorjuntaa käsittelevään erityisvaliokuntaan. Sen 
suosituksissa kehotetaan tehostamaan EU:n toimia syövän torjumiseksi, ja niistä äänestetään 
Euroopan parlamentin täysistunnossa tammikuussa.  
 

• Lääkepulan torjumiseksi eräs puhuja ehdotti, että EU:n olisi perustettava eurooppalainen laitos, joka 
valmistaa patentoimattomia lääkkeitä ja toimittaa niitä Euroopan sairaaloille, jotta varmistetaan 
lääkkeiden saatavuus kaikille. Sama puhuja totesi, että EU:n olisi puututtava lääkkeiden hintoihin, sillä 
lääketutkimukseen on investoitu julkisia varoja.  
 

• Jotkut jäsenet toivoivat työryhmän keskusteluille paremmin jäsenneltyä rakennetta ja kysyivät, miten 
kansalaisyhteiskunnan ehdotuksista voitaisiin keskustella. Puheenjohtaja kehotti jakamaan kirjalliset 
kannanotot monikielisen digitaalisen foorumin kautta ja esittelemään ne suullisesti työryhmän 
kokouksissa.  
 

 

3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

 

Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja kiitti kaikkia jäseniä näiden panoksesta ja esitti yhteenvedon 

puheenvuoroista ja ehdotuksista. Hän selitti prosessia, joka johtaa suositusten hyväksymiseen 

paneelin 3 kolmannessa istunnossa Natolinissa 7.–9. tammikuuta. Hän lisäsi, että paneelin 

suosituksista keskustellaan seuraavassa työryhmän kokouksessa 21. tammikuuta pidettävässä 

konferenssin täysistunnossa. 

 

 

________________________________ 
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LIITE: Luettelo terveyttä käsittelevän työryhmän jäsenistä  

Tulevaisuuskonferenssin täysistunnon terveyttä käsittelevä työryhmä (48) 

Puheenjohtaja:  Maroš ŠEFČOVIČ (Euroopan komissio) 

 

Etunimi Sukunimi Organisaatio 

      

Pascal ARIMONT Euroopan parlamentti 

Andrei BACIU Neuvosto 

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 

Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Neuvosto 

Ines GASMI  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Camille GIRARD  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Ilenia Carmela GRECO  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Sebastián GUILLEN  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Kinga JOÓ Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

Olga KALAKOUTA 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 
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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  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 

 


