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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

Tervise töörühm, mida juhib Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič 

Reede, 11. märts 2022 kell 9.00–11.00 

 

1. Juhataja sissejuhatavad märkused 

 

Töörühma neljas koosolek toimus hübriidformaadis ja kanti üle veebis konverentsi mitmekeelsel 
digiplatvormil.  

Arutelul keskenduti neljale teemavaldkonnale. Iga teemavaldkonna puhul tutvustas esimees Maroš 
Šefčovič soovitusi ja tegi kokkuvõtte varasematest aruteludest töörühmas ja 22. jaanuaril 2022 täiskogu 
istungil toimunud arutelust ja sellega seotud seisukohavõttudest digiplatvormil. Seejärel kutsus ta 
töörühma liikmeid üles reageerima ja oma märkusi esitama.  

Mõned liikmed rõhutasid, et mitmel soovitusel (eelkõige soovitustel 1, 4, 5, 6, 15 ja 16 ning võib-olla ka 
8., 10. ja 13. soovitusel), mis on määratud kliimamuutuste ja keskkonna töörühmale, on ka oluline 
tervisemõõde, mida tuleks arvesse võtta.  

 

2. Arutelu  

 

1. teemavaldkond: „Tervislik toit ja tervislikud eluviisid“ 

 

Üks liige rõhutas, et õigus toidule peaks olema üldine inimõigus. Üks teine liige nentis, et ennetust ja 
tervislikke eluviise propageerivaid teavituskampaaniaid tuleks edasi arendada. Mõned väljendasid 
kahtlusi 19. soovituse1 suhtes, rõhutades vajadust hinnata sedalaadi meetmete mõju ja pöörata 
tähelepanu nende võimalikule mõjule mõnes liikmesriigis rakendatavatele meetmetele. Juhataja vastas, 
et mõju hindamine enne seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist on komisjoni jaoks tavapärane 
tegevus.  

 

 

 

 
1 Soovitusi saab vaadata siit.  
 

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
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=et
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2. teemavaldkond: „Tervishoiusüsteemi tugevdamine“ 

 

Üks liige rõhutas kvaliteedi miinimumnõuete tähtsust tervishoiu valdkonnas. Üks teine liige rõhutas 
vajadust õppida COVID-19 pandeemia kogemustest ning toonitas kohalike ja piirkondlike omavalitsuste 
olulist rolli kodanike elukvaliteedi tagamisel.  

Viidates soovitustele 39 ja 40, ütles üks liige, et keskse tähtsusega on tervishoiutöötajate 
miinimumstandardid.  

Viidates soovitusele 40, tegi üks teine liige ettepaneku koostada ELi tasandil oluliste ravimite loetelu 
ning näha ette nende ühishanked ja/või varumine. Rohkem tähelepanu tuleks pöörata haruldastele 
haigustele. Piiriülene ravi peaks olema inimestele lihtsamini kättesaadav, et nad saaksid osa tipptasemel 
meditsiiniteenustest. 

Mõned liikmed nõustusid soovitusega 41, kuid ütlesid, et tervishoiuandmeid tuleks kaitsta ja neid ei tohi 
kasutada turuanalüüsiks, arvestades vajadust töötada asjakohaste andmekogumitega. Üks liige ütles, et 
soovituses 41 kirjeldatud „tervisepass“ on hea mõte, et suurendada ELi pädevust, kuid see ei tohiks 
piirata inimeste vabadust. Üks teine liige rõhutas siiski, et sellega seoses tuleks austada liikmesriikide 
pädevust.  

Mõned liikmed toetasid terviseuuringuid käsitlevaid soovitusi 42 ja 43 ning üks liige tegi ettepaneku 
suurendada ELi tasandi eelarvet.  

 

3. teemavaldkond: „Laiem tervisekäsitus“ 

 

Üks liige tegi ettepaneku, et soovitus 44 ei peaks piirduma vaimse tervisega, vaid teemad peaksid 
aastast aastasse vahelduma.  
 
Mitu liiget rõhutas vajadust tegeleda vaimse tervise küsimustega. Üks liige ütles, et vaimne ja füüsiline 
tervis peaksid olema osa terviklikust käsitusest. Üks teine liige mainis, et vaimse tervise toetamine peaks 
algama varasest lapsepõlvest, nt varajase diagnoosimise abil.  
 
Soovituse nr 45 puhul palus liige võtta arvesse menstruatsiooniga seonduvat rahapuudust ja 
beebitarvete probleemi.  
 
Üks teine liige arvas, et soovituse 46 rakendamiseks on vaja eelarvetoetust. 
Soovitust 46 toetades rõhutati ka vajadust pöörata tähelepanu tervena vananemisele ning eakate ja 
puuetega inimeste tervishoiule. Samuti toonitati vajadust välja selgitada soopõhised probleemid.  
 
Üks liige leidis, et seksuaaltervis on tähelepanu vääriv oluline küsimus, samas kui üks teine liige oli 
seisukohal, et seksuaal- ja reproduktiivtervis kuulub liikmesriikide pädevusse.  
 
Üks liige ütles, et ühe teise paneelarutelu soovitus2 on seotud eutanaasiaga, mis on väga delikaatne 
küsimus, mille suhtes liikmesriikidel on üksteisest erinevad õigusaktid, lähenemisviisid ja tundlikud 
teemad.  
 

 
2 1. paneelarutelu soovitus nr 24: „Soovitame ELil toetada palliatiivset hooldust ja abistatud surma [eutanaasia], 
järgides konkreetseid nõudeid ja sätteid“. 
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Mõned liikmed rõhutasid tervise ülemaailmset mõõdet ja terviseühtsuse põhimõtte tähtsust. 
 

4. teemavaldkond: „Kõigile võrdselt kättesaadavad tervishoiuteenused“ 

 

Soovitusele nr 48 viidates taunis üks liige asjaolu, et märkimisväärne osa elanikkonnast ei saa endale 
lubada hambaraviteenuseid, ning tõstatas ka hambaravi kättesaadavusega seonduvaid küsimusi. 

Mõned liikmed toonitasid, et rohkem on vaja teha vähktõve ja haruldaste haiguste tõrjumiseks, et tagada 

õiglaste hindadega tervishoiu kättesaadavus ja muuta ka piiriülene ravi kättesaadavamaks. Rõhutati ka 

vajadust toetada puuetega inimesi, eelkõige tehnoloogiliste vahenditega.  

 
Soovituse 49 puhul leidis üks liige, et ELi pädevust tuleks jagada riigi ja piirkonna tasandiga, kuid ELi 

pädevust tuleks tugevdada. Üks teine liige rõhutas liikmesriikide pädevust selles poliitikavaldkonnas. Üks 

liige pakkus välja tervise- ja heaolupakti idee, mille eesmärk on võidelda ebavõrdsuse vastu, ja Euroopa 

tervisegarantii. 

 
Mõned liikmed rõhutasid strateegilise autonoomia vajadust selles valdkonnas. See ei peaks olema 
seotud üksnes esmase raviga, vaid peaks hõlmama ka tuleviku ravi, innovatsiooni ja teadusuuringuid.  

 

3. Töörühma juhi kokkuvõtvad märkused 

 

Koosoleku kokkuvõtteks märkis juhataja, et kavatseb koos töörühma pressiesindaja ja ühise 

sekretariaadiga valmistada ette ettepanekute kavandid, mis lähtuvad kõigist konverentsi tingimuste 

raames saadud kaastöödest. Neid ettepanekuid jagatakse töörühma liikmetega enne töörühma järgmist 

koosolekut, mis toimub 25. märtsil. 

 

________________________________ 
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LISA: Tervise töörühma liikmete nimekiri  

Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu tervise töörühm (49)  

    

Töörühma juht:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Euroopa Komisjon)  

    

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 Ewa NOWACKA Nõukogu 

pr Ines GASMI  Euroopa kodanike paneelarutelud 

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 

hr Louis TELEMACHOU 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 
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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 Assya  KAVRAKOVA Kodanikuühiskond 

pr  Anna  VIKSTRÖM Riikide parlamendid 

hr Claude  WISELER Riikide parlamendid 

hr  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Nõukogu 

 


