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YHTEENVETO 

Terveyttä käsittelevä työryhmä, 

puheenjohtajana Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič 

Torstai 7. huhtikuuta 2022 klo 18.00–20.00 

 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 

 

Työryhmän kuudes kokous pidettiin hybridimuodossa, ja se lähetettiin suoratoistona konferenssin 
monikielisellä digitaalisella foorumilla. Puheenjohtaja ilmoitti, että tarkistetuissa ehdotusluonnoksissa 
pyrittiin ottamaan huomioon työryhmän edellisessä kokouksessa esitetyt näkemykset. Kokouksen 
tarkoituksena oli keskustella vielä avoinna olevista kysymyksistä. 

 
2. Keskustelu 

 

EHDOTUS 1 – Terveellinen ruoka ja terveelliset elintavat 

− Toimenpide 2: 

➢ Joidenkin ravintoarvomerkintöihin (Nutriscore) liittyvien huolenaiheiden ratkaisemiseksi 

sovittiin, että Euroopan laajuisen jalostettujen elintarvikkeiden pisteytysjärjestelmän olisi 

perustuttava riippumattomaan ja tieteelliseen asiantuntemukseen.  

➢ Muutamat jäsenet katsoivat, että epäterveellisten jalostettujen elintarvikkeiden verotus ei 

ole oikea tapa ratkaista ongelmaa, kun taas toiset vaativat sitä koskevan maininnan 

säilyttämistä, koska kyseessä oli eurooppalaisen kansalaispaneelin pyyntö. 

EHDOTUS 2 – Vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmää 

− Toimenpide 3: 

➢ Jotkut jäsenet pyysivät mainitsemaan, että SEUT-sopimuksen 4 ja 168 artiklaa on tarpeen 

muuttaa strategisen riippumattomuuden saavuttamiseksi terveydenhuoltoalalla. 

 

− Toimenpide 5:  

➢ Jotkut jäsenet katsoivat, että eurooppalaisen kansalaispaneelin suositusta 51 ei ollut otettu 

kaikilta osin huomioon ja että yksityisen sektorin ei pitäisi saada julkista rahoitusta. Toiset 

varoittivat asettamasta julkista ja yksityistä terveydenhuoltosektoria vastakkain ja totesivat, 
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että ne täydentävät toisiaan ja molemmat ovat välttämättömiä, jotta voidaan varmistaa 

laadukkaan ja kohtuuhintaisen terveydenhuollon saatavuus kaikille potilaille kaikilla alueilla. 

Löydettiin sanamuoto, joka vastasi molempia näkökantoja edustavien jäsenten esiin tuomia 

huolenaiheita. 

EHDOTUS 3 – Terveyden ymmärtäminen laajemmin 

− Toimenpide 1:  

➢ Jotkut jäsenet korostivat, että on tärkeää käsitellä mielenterveyttä ja riippuvuuksia, kun taas 

toiset totesivat, että kyse on eri kysymyksistä, joita olisi käsiteltävä erikseen.  

 

− Toimenpide 2:  

➢ Eräs jäsen mainitsi nuorille suunnatun seksuaalikasvatuksen merkityksen ja ehdotti 

maksuttomien kondomien tarjoamista kaikissa julkisissa tiloissa. 

 

EHDOTUS 4 – Yhtäläinen pääsy terveyspalveluihin  

− Eräs jäsen pyysi mainitsemaan ehdotuksen tavoitteessa, että terveydenhuoltopalvelujen olisi oltava 

yleisesti ja yhtäläisesti kaikkien eurooppalaisten saatavilla. 

 

− Toimenpide 1:  

➢  Jotkut jäsenet ehdottivat, että lisätään viittaus hoidon läheisyyden merkitykseen.  

 

− Toimenpiteet 2 ja 3:  

➢ Jotkut jäsenet katsoivat, että EU:n toimivallan ei pitäisi syrjäyttää kansallista toimivaltaa, ja 

edellyttivät toissijaisuusperiaatteen noudattamista. Useat muut toivoivat sanamuodon 

vahvistamista siten, että terveys sisällytettäisiin jaettuun toimivaltaan ja SEUT-sopimuksen 

4 artiklaa muutettaisiin eurooppalaisen kansalaispaneelin suosituksen nro 49 huomioon 

ottamiseksi ja terveysalan haasteisiin vastaamiseksi. Eräät muut katsoivat, että suositukset, 

jotka eivät edellytä perussopimuksen muuttamista, olisi pantava nopeasti täytäntöön. 

Puheenjohtaja totesi, että perussopimuksen muuttaminen on ei-sitova tavoite, joka ei saisi 

estää meitä tekemästä siitä, mikä voidaan tehdä välittömästi, ja että hän pohtisi, miten asiaa 

koskeva keskustelu voitaisiin ottaa huomioon.  

 

− Toimenpide 4:  

➢ Rajatylittävä yhteistyö: eräs jäsen pyysi lisäämään vakavat palovammat pitkälle 

erikoistuneiden hoitojen luetteloon ja katsoi, että olisi perustettava elinsiirtoja ja 

elinluovutuksia käsittelevä eurooppalainen verkosto. 

➢ Eräs jäsen totesi, että rajatylittävää terveyttä koskeva direktiivi ei toimi käytännössä ja että 

sitä olisi muutettava.  

Sovittiin, että Ukrainan sotaan viitataan yleisesti ja todetaan sen osoittavan, että 

terveydenhuoltojärjestelmien muutosjoustavuutta on parannettava ja Euroopan terveysunionia on 

kehitettävä edelleen.  
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Komission jäsen Kyriakides käytti puheenvuoron etäyhteyden välityksellä ja totesi, että käsiteltävät aiheet 
ovat hyvin pitkälti komission nykyisten aloitteiden ja erityisesti lääkestrategian ja Pellolta 
pöytään -strategian mukaisia. Hän totesi, että antibioottien, hormonivalmisteiden ja hormonaalisten 
haitta-aineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä on jo olemassa, mutta korosti, että on keskeisen tärkeää, 
että teollisuus saadaan mukaan. Hän viittasi tässä yhteydessä EU:n vastuullisen elintarvikealan 
liiketoiminnan ja markkinoinnin käytännesääntöihin, joissa on mukana alan sidosryhmiä. Hän ehdotti, että 
ehdotuksen 1 toimenpiteeseen 2 lisättäisiin ”turvalliset valinnat”. Hän totesi myös, että komissio 
hyväksyy ehdotuksen pakkauksen etupuolelle tehtävistä pakollisista yhdenmukaistetuista merkinnöistä 
vuoden 2022 lopussa mutta ehdotetusta järjestelmästä ei ole tehty lopullista päätöstä. Toimivallan osalta 
hän totesi olevansa samaa mieltä monesta keskustelussa mainitusta seikasta mutta korosti samalla 
tarvetta pysyä käytännönläheisenä ja keskittyä tuloksiin, mistä hän mainitsi esimerkkinä EU:n 
rokotestrategian. Hän katsoi, että paljon on mahdollista tehdä nykyisten perussopimusten rajoissa. 
Komissio aikoo arvioida huolellisesti kaikki ehdotukset ja muuntaa ne poliittisiksi toimiksi. 
 
3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
 
Puheenjohtaja kiitti kaikkia jäseniä heidän osallistumisestaan ja rakentavasta yhteistyöstään. Hän ilmoitti 
raportoivansa konferenssin täysistunnolle 8. huhtikuuta yhdessä työryhmän tiedottajan kanssa. Lopuksi 
hän totesi, että hän aikoo työryhmässä ja täysistunnossa käytyjen keskustelujen perusteella mukauttaa 
tarkistettuja ehdotusluonnoksia yhdessä työryhmän tiedottajan ja yhteisen sihteeristön kanssa ja jakaa 
ne työryhmän jäsenille. 
 

________________________________ 
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LIITE: Luettelo terveyttä käsittelevän työryhmän jäsenistä  

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 

Leandro BORG Neuvosto 

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 

Daniela  GÎTMAN Neuvosto 

Ilenia Carmela GRECO  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Sebastián GUILLEN  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Kinga JOÓ 
Kansalliset 

kansalaispaneelit/tapahtumat 

Assya  KAVRAKOVA Kansalaisyhteiskunta 

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 

Ewa NOWACKA Neuvosto 

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 
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Michèle RIVASI Euroopan parlamentti 

Valeria RONZITTI Työmarkkinaosapuolet 

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 

Louis TELEMACHOU Neuvosto 

Jesús TERUEL TERUEL  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Zoltán  TESSELY Kansalliset parlamentit 

Patrizia TOIA Euroopan parlamentti 

Kathleen VAN BREMPT Euroopan parlamentti 

Anna  VIKSTRÖM Kansalliset parlamentit 

Claude  WISELER Kansalliset parlamentit 

 


