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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

Tervise töörühm, mida juhib Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič 

Reede, 17. detsember 2021 kell 16.00–18.00 

 

1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused 

 

Töörühma teine koosolek peeti kaugosaluse vormis. Töörühma juht Maroš Šefčovič tervitas liikmeid ja 
selgitas oma sissejuhatavates märkustes, et kuigi detsembri täiskogu istungjärku ei olnud võimalik 
korraldada, toimusid üheksa töörühma koosolekud. Ta teatas, et töörühma pressiesindaja valiti Euroopa 
kodanike paneelarutelude esindajate hulgast. Juhataja teavitas liikmeid konverentsi hetkeseisust, 
nimetades eelkõige teise paneelarutelu „Euroopa demokraatia / väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek 
ja turvalisus“ kolmandat aruteluvooru, mis toimus hiljuti Firenzes ja kus kodanikud võtsid vastu 39 
soovitust. Kõigi soovitustega saab tutvuda platvormi kaudu. Juhataja kutsus kodanikke üles teavitama 
töörühma terviseküsimustest, mida arutati Euroopa kodanike kolmanda paneelarutelu „Kliimamuutused 
ja keskkond / tervis“ teises aruteluvoorus, ning tuletas meelde, et paneelarutelu teise vooru suunised 
koondatakse kolmandas aruteluvoorus soovitusteks, mille arv on piiratum. Ta tuletas meelde, et kolmas 
aruteluvoor toimub 7.–9. jaanuaril Natolinis.  
 
Seejärel paluti sõna võtta töörühma liikmetel, alustades Euroopa kodanike paneelarutelude esindajatest. 

 

2. Arutelu  

 
Pressiesindaja andis ülevaate kolmanda paneelarutelu hetkeseisust ja tutvustas 19.–21. novembril veebis 
toimunud kolmanda paneelarutelu teise aruteluvooru tulemusi. Ta rõhutas selle projekti enneolematut 
iseloomu ja väljendas rahulolu, et tal on võimalus selles osaleda. Kolmanda paneelarutelu teises 
aruteluvoorus sõnastati 242 suunist. Ta mainis eelkõige suuniseid, mis käsitlevad võrdset juurdepääsu, 
investeeringuid tervishoidu, antibiootikumide kasutamist inim- ja loomatervishoius, pestitsiidide 
kasutamist põllumajanduses ning tervislike harjumuste edendamist. Ta selgitas, et kolmas paneelarutelu 
on alles käimas ning et suunistest saavad soovitused paneelarutelu kolmandas ja viimases aruteluvoorus. 
 
Aruteludes keskenduti järgmistele teemadele:  
 

• Mõned liikmed väitsid, et EL on rajatud sotsiaalsetele väärtustele ja üldisele katvusele, mistõttu tuleks 
ELi kodanikele tagada võrdne juurdepääs kvaliteetsetele tervishoiuteenustele, mis kasutavad 
uusimaid tehnoloogiaid. 
 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/afosqy48ot11yrvtlk7f59dyyf72?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211227/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211227T110532Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f3d838878ca6e4cc5cd090b67f0edc32aa5f020b77b4be03edd7a5cfea3e4051
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• Mõned sõnavõtjad rõhutasid liikmesriikide koostöö tugevdamise tähtsust. Üks töörühma liige rõhutas 

vajadust austada liikmesriikide mitmekesisust ja mainis, et aluslepingu kehtivaid sätteid tuleks enne 

aluslepingutesse muudatuste tegemist täielikult ära kasutada. Teine sõnavõtja lisas, et peaksime 

rääkima tervishoiusüsteemide koordineerimisest, mitte ELi tervishoiusüsteemide integreerimisest, et 

võtta arvesse subsidiaarsuse põhimõtet. Mõned kõnelejad kutsusid üles tugevdama ELi pädevust 

seoses tervishoiuga ja liidu investeeringuid.  

 

• Mõned sõnavõtjad leidsid, et liikmesriigid peaksid tugevdama oma koostööd, tuginedes teadmiste ja 
oskusteabe vahetamisel Euroopa tugivõrgustikele. Liikmesriigid peaksid investeerima ka kõrgelt 
spetsialiseeritud tervishoiuteenuste ühisesse taristusse ja töötama välja ühise lähenemisviisi 
teadusuuringuteks kasutatavatele vahenditele.  
 

• Mõned töörühma liikmed rõhutasid, et COVID-19 pandeemia on näidanud vajadust parandada 
koostööd, suurendada tervishoiusüsteemide vastupanuvõimet, suurendada tootmisvõimsust ELis ja 
vähendada meie sõltuvust tarneahelatest. Samuti mainiti strateegilise varude kogumise ja piiriülese 
koordineerimise tähtsust, eelkõige haiglate vahel. Ühtlasi rõhutati, et kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused tuleks kaasata selliste tervisekriiside lahendamisse nagu COVID-19 pandeemia.  
 

• Üks töörühma liige rõhutas, et puuetega inimesed seisavad oma terviseõiguse kasutamisel silmitsi 
lisatakistustega, eelkõige seoses tervishoiu, ravimite ja meditsiiniseadmetega, aga ka struktuurse 
diskrimineerimisega. Puuet ei tohiks vaadelda üksnes meditsiinilise probleemina, vaid ka inimõiguste 
seisukohast, nagu on ette nähtud ELi poolt ratifitseeritud ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsioonis (artikkel 25 tervise kohta). Ta lisas, et väga vähestes liikmesriikides kehtivad õigusaktid 
puuetega inimeste tervise alusel diskrimineerimise vastu ning et diskrimineerimisvastane direktiiv on 
nõukogus blokeeritud. Üks töörühma liige rõhutas rolli, mida sotsiaalsed ettevõtted võivad etendada 
ebasoodsas olukorras olevate inimeste integreerimisel. 
 

• Tõsteti esile vastastikku sõltuvust tervise ja tervisliku toidu tootmise ning tervise ja keskkonna vahel, 
eelkõige tugevat seost toidu tootmise ja tuumiktoidutoodete kättesaadavusega, mis on keeruline ja 
väärib edasist arutelu. 

 

• Märgiti ka, et digipööre, tehisintellekt ja robootika on väga olulised ka tervishoiusüsteemides. EL võiks 
pakkuda lähtealust digitaristule, mida on vaja teadusuuringutesse tehtavateks elutähtsateks 
investeeringuteks ning digiülemineku ja uuenduslike lahenduste alaseks piiriüleseks koostööks. 
Programmi „Euroopa horisont“ raames peaksid jõupingutused keskenduma telemeditsiinile ja 
uuenduslikele teadusuuringutele, selliste uute tehnoloogiate rakendamisele nagu liitreaalsus, 
robootika, piltdiagnostika ja muud digilahendused. 
 

• Mõned sõnavõtjad ütlesid, et mitmed kolmanda paneelarutelu tegevussuunad väärivad erilist 
tähelepanu, nt tervislike eluviiside edendamine, haiguste ennetamine ja kõigi võrdne juurdepääs 
tervishoiule. Nendel tegevussuundadel on ka oluline majanduslik ja sotsiaalne mõju ELis seoses 
demograafilise olukorraga. Innovatsiooni koordineerimine tervishoiu-uuringutes peaks olema 
prioriteet, võttes arvesse ELi rahvastiku vananemist. Mõned sõnavõtjad märkisid, et 
rahvastikupoliitikast peaks saama horisontaalne prioriteet kõigi Euroopa poliitikavaldkondade jaoks. 
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• Teised nõudsid paremat platvormi terviseteabe jagamiseks ning ühiseid teavituskampaaniaid, et 
julgustada vaktsineerimist ja võidelda väärinfo vastu. 
 

• Üks töörühma liige juhtis tähelepanu Euroopa Parlamendi vähktõvevastase võitluse erikomisjonile. 
Erikomisjoni soovitustes kutsutakse üles tugevdama ELi meetmeid vähktõve vastu võitlemiseks ning 
need pannakse hääletusele Euroopa Parlamendi jaanuari täiskogu istungil.  
 

• Ravimite nappuse kontekstis tegi üks sõnavõtja ettepaneku, et EL peaks looma Euroopa instituudi 
patendikaitseta ravimite tootmiseks ja haiglate varustamiseks Euroopas, et tagada ravimite 
kättesaadavus kõigile. Sama sõnavõtja ütles, et EL peaks aktiivselt sekkuma ravimite hindadesse, 
võttes arvesse avaliku sektori investeeringuid teadusuuringutesse.  
 

• Mõned liikmed palusid töörühma arutelusid veelgi rohkem struktureerida ja küsisid, kuidas tuleks 
arutada kodanikuühiskonna ettepanekuid. Juhataja soovitas kirjalikke seisukohti levitada 
mitmekeelse digiplatvormi kaudu ja tutvustada neid suuliselt töörühma koosolekutel.  
 

 

3. Töörühma juhi lõppsõna 

 

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

sõnavõttudest ja tehtud ettepanekutest. Ta selgitas protsessi, mis viib soovituste vastuvõtmiseni 

kolmanda paneelarutelu kolmandas aruteluvoorus 7.–9. jaanuaril Natolinis. Ta lisas, et paneelarutelu 

soovitusi arutatakse järgmisel töörühma koosolekul konverentsi täiskogu istungil 21. jaanuaril. 

 

 

________________________________ 
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LISA: Tervise töörühma liikmete nimekiri  

Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu tervise töörühm 
(48) 

 

    

Töörühma 
juht:  

Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(Euroopa Komisjon)  

    

    

Pöördumisvor
m 

Eesnimi Perekonnanimi Keda esindab 

        

hr Pascal ARIMONT Euroopa Parlament 

hr Andrei BACIU Nõukogu 

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 

pr Camille GIRARD  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Ilenia Carmela GRECO  Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Sebastián GUILLEN  Euroopa kodanike paneelarutelud 

pr Kinga JOÓ 
Riigisisesed kodanike 
paneelarutelud/üritused 

pr Olga KALAKOUTA 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 
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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 

hr Ioannis  VARDAKASTANIS Kodanikuühiskond 

pr  Anna  VIKSTRÖM Riikide parlamendid 

hr Claude  WISELER Riikide parlamendid 

 

 


