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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

Tervise töörühm, mida juhib Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič 

7. aprill 2022 kell 18.00–20.00 

 

1. Juhataja sissejuhatavad märkused 

 

Töörühma kuues koosolek toimus hübriidformaadis ja kanti üle veebis konverentsi mitmekeelsel 
digiplatvormil. Juhataja märkis, et muudetud ettepanekute eelnõude eesmärk on võtta arvesse töörühma 
viimasel koosolekul väljendatud seisukohti. Kohtumise eesmärk oli arutada lahendamata küsimusi.  

 
2. Arutelu 

 

ETTEPANEK 1 – Tervislik toit ja tervislik eluviis 

− Meede 2: 

➢ Osa liikmete poolt toiteväärtuse kohta väljendatud murede lahendamiseks lepiti kokku, et 

kogu Euroopat hõlmav töödeldud toidu punktisüsteem peaks põhinema sõltumatutel ja 

teaduslikel teadmistel.  

➢ Mõned liikmed leidsid, et mittetervisliku töödeldud toidu maksustamine ei ole õige viis 

probleemi lahendamiseks, samas kui teised nõudsid selle säilitamist, sest tegemist on 

Euroopa kodanike paneeli taotlusega. 

ETTEPANEK 2 – Tervishoiusüsteemi tugevdamine 

− Meede 3: 

➢ Mõned liikmed palusid mainida vajadust muuta ELi toimimise lepingu artikleid 4 ja 168, et 

saavutada tervishoiusektoris strateegiline autonoomia. 

 

− Meede 5:  

➢ Mõned liikmed olid seisukohal, et Euroopa kodanike paneeli 51. soovitus ei ole täielikult 

kajastatud ja et erasektor ei peaks saama kasu riiklikest vahenditest. Teised hoiatasid avaliku 

ja erasektori tervishoiu vastandamise eest, öeldes, et mõlemad on vajalikud ja teineteist 

täiendavad, et tagada kõigile patsientidele kõikidel territooriumidel juurdepääs kvaliteetsele 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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ja taskukohasele tervishoiule. Leiti sõnastus, mis sobib mõlema poole väljendatud 

mureküsimuste lahendamiseks.  

ETTEPANEK 3 – Laiem tervisekäsitus 

− Meede 1:  

➢ Mõned liikmed rõhutasid vaimse tervise ja sõltuvuste käsitlemise tähtsust, samas kui teised 

ütlesid, et need küsimused on erinevad ja neid tuleks käsitleda eraldi.  

 

− Meede 2:  

➢ Üks liige mainis seksuaalhariduse tähtsust noortele ja tegi ettepaneku tagada tasuta 

kondoomid kõigis avalikes kohtades.  

 

ETTEPANEK 4 – Kõigile võrdselt kättesaadavad tervishoiuteenused  

− Üks liige palus ettepaneku eesmärgis mainida, et kõigil eurooplastel peaks olema tervishoiule võrdne 

ja üldine juurdepääs. 

 

− Meede 1:  

➢  Mõned liikmed soovitasid lisada viite hoolduse läheduse tähtsusele.  

 

− Meetmed 2 ja 3:  

➢ Mõned liikmed leidsid, et ELi pädevused ei tohiks asendada riiklikke pädevusi, ja nõudsid 

subsidiaarsuse põhimõtte järgimist. Mitmed teised kutsusid üles kasutama jõulisemat 

sõnastust, et lisada tervishoid jagatud pädevusena, ning muutma ELi toimimise lepingu artiklit 

4, et kajastada Euroopa kodanike paneeli soovitust 49 ja käsitleda tervishoiuvaldkonna 

probleeme. Mõned teised ütlesid, et soovitused, mis ei nõua aluslepingu muutmist, tuleks 

kiiresti rakendada. Juhataja ütles, et aluslepingu muutmine on kaugem eesmärk, mis ei tohiks 

meid kõrvale juhtida sellelt, mida saab kohe teha, ning et ta kaalub, kuidas selleteemalist 

arutelu arvesse võtta.  

 

− Meede 4:  

➢ Piiriülene koostöö: üks liige palus lisada rasked põletused väga spetsiifiliste raviviiside loetellu 

ning oli arvamusel, et tuleks luua siirdamiste ja elundidoonorluse Euroopa võrgustik. 

➢ Üks liige ütles, et piiriülese tervishoiu direktiiv praktikas ei toimi ja seda tuleks muuta.  

Lepiti kokku, et viidatakse üldiselt Ukraina sõjale, mis näitab vajadust veelgi vastupidavamate 

tervishoiusüsteemide ja Euroopa terviseliidu edasiarendamise järele.  

Volinik Kyriakides võttis sõna kaugosaluse teel ja märkis, et arutatavad teemad on suurel määral kooskõlas 
komisjoni praeguste algatustega, eelkõige ravimistrateegia ja „Talust taldrikule“ strateegiaga. Ta ütles, et 
antibiootikumide, hormonaalsete ainete ja endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kasutamist 
käsitlevad õigusaktid on juba olemas, kuid rõhutas, et tööstusharu kaasamine on väga oluline. Sellega 
seoses viitas ta ELi vastutustundlikku toidukaubandust ja turundustavasid käsitlevale ELi tegevusjuhendile, 
millesse on kaasatud tööstusharu sidusrühmad. Ta tegi ettepaneku lisada 1. ettepaneku 2. meetme alla 
„ohutud valikud“. Samuti ütles ta, et komisjon võtab 2022. aasta lõpus vastu ettepaneku pakendi esikülje 
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kohustusliku ühtlustatud märgistamise kohta, kuid kavandatava süsteemi kohta ei ole lõplikku otsust. 
Pädevuste kohta ütles ta, et nõustub paljude arutlustega, rõhutades samal ajal vajadust jääda 
pragmaatiliseks ja keskenduda tulemustele, tuues näiteks ELi vaktsiinistrateegia. Ta leidis, et palju on 
võimalik teha kehtivate aluslepingute piires. Komisjon hindab hoolikalt kõiki ettepanekuid ja muudab 
need poliitikameetmeteks. 
 
3. Koosoleku juhataja lõppsõna 
 
Juhataja tänas kõiki liikmeid osalemise ja konstruktiivse koostöö eest. Ta annab koos töörühma 
pressiesindajaga aru konverentsi 8. aprilli täiskogul. Töörühma juht ütles kokkuvõtteks, et kavatseb 
ettepanekute eelnõud töörühma ja täiskogu arutelude põhjal koos töörühma pressiesindaja ja 
ühissekretariaadiga kohandada ning edastab muudetud eelnõud töörühma liikmetele. 
 

________________________________ 
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LISA: Tervise töörühma liikmete nimekiri  

 

 

  

    

Töörühma juht:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Euroopa Komisjon)  

    

Pöördumisvorm Eesnimi Perekonnanimi Keda esindab 

        

hr Pascal ARIMONT Euroopa Parlament 

pr Alina BÂRGĂOANU 
Riigisisesed kodanike 

paneelid/üritused 

pr  Katerina BAT'HOVÁ Nõukogu 

pr Linette Eleni BLANKENSTEINER  Euroopa kodanike paneelid 

hr Leandro BORG Nõukogu 

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 paneelid 

pr Camille GIRARD  Euroopa kodanike paneelid 

pr Daniela  GÎTMAN Nõukogu 

hr Ilenia Carmela GRECO  Euroopa kodanike paneelid 

hr Sebastián GUILLEN  Euroopa kodanike paneelid 

pr Kinga JOÓ 
Riigisisesed kodanike 

paneelid/üritused 

pr Assya  KAVRAKOVA Kodanikuühiskond 

pr Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Euroopa kodanike paneelid 

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 paneelid 

hr Renaud  MUSELIER Kohalik / piirkondlik esindaja 

pr Ewa NOWACKA Nõukogu 

pr Ria  OOMEN-RUIJTEN Riikide parlamendid 

hr Dimitrios PAPADIMOULIS Euroopa Parlament 
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pr Troels de Leon PETERSEN  Euroopa kodanike paneelid 

hr Mark PLEŠKO 
Riigisisesed kodanike 

paneelid/üritused 

hr Jean-François  RAPIN Riikide parlamendid 

hr Ivo RASO  Euroopa kodanike paneelid 

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 Louis TELEMACHOU Nõukogu 

hr  Jesús TERUEL  Euroopa kodanike paneelid 

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 

 


