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YHTEENVETO 

Terveyttä käsittelevä työryhmä, puheenjohtajana komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič 

Perjantai 11. maaliskuuta 2022 klo 9.00–11.00 

 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 

 

Työryhmän neljäs kokous pidettiin hybridimuodossa, ja se lähetettiin suoratoistona konferenssin 
monikielisellä digitaalisella foorumilla. 

Keskustelu jäsentyi neljän teemaryhmän ympärille. Puheenjohtaja Maroš Šefčovič esitteli kunkin 
teemaryhmän osalta suositukset ja esitti yhteenvedon työryhmän aiemmista keskusteluista, 
täysistunnossa 22. tammikuuta 2022 käydystä keskustelusta ja asiaa koskevista digitaalisella foorumilla 
esitetyistä kannanotoista. Tämän jälkeen hän kehotti jäseniä vastaamaan ja esittämään huomautuksensa. 

Jotkut jäsenet korostivat, että useilla suosituksilla (erityisesti suosituksilla 1, 4, 5, 6, 15 ja 16 ja 
mahdollisesti myös 8, 10 ja 13), jotka oli osoitettu ilmastonmuutosta ja ympäristöä käsittelevälle 
työryhmälle, oli myös merkittävä terveyteen liittyvä ulottuvuus, joka olisi otettava huomioon. 

 

2. Keskustelu 

 

Ryhmä 1: Terveellinen ruoka ja terveet elintavat 

 

Yksi jäsenistä korosti puheenvuorossaan, että oikeuden ruokaan olisi oltava perusihmisoikeus. Toinen 
jäsen puolestaan totesi, että ennaltaehkäisyä ja terveellisiä elämäntapoja koskevia tiedotuskampanjoita 
olisi kehitettävä edelleen. Jotkut jäsenistä suhtautuivat epäillen suositukseen 191 ja korostivat tarvetta 
arvioida tämänkaltaisten toimenpiteiden vaikutuksia ja kiinnittää huomiota seurauksiin, joita sillä voi olla 
joissakin jäsenvaltioissa toteutettaviin toimiin. Puheenjohtaja vastasi, että vaikutustenarviointi on 
komission vakiokäytäntö ennen lainsäädäntöehdotusten hyväksymistä.  

 

 

 

 
1 Suositukset ovat saatavilla täällä.  
 

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=fi
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Ryhmä 2: Vahvistetaan terveydenhuoltojärjestelmää 

 

Yksi jäsenistä korosti vähimmäislaatustandardien merkitystä terveydenhuollon alalla. Toinen jäsen 
puolestaan korosti, että covid-19-pandemiasta saatuja kokemuksia on hyödynnettävä ja että alue- ja 
paikallisviranomaisilla on tärkeä rooli kansalaisten elämänlaadun kannalta. 

Eräs jäsenistä viittasi puheenvuorossaan suosituksiin 39 ja 40 ja totesi, että terveydenhuollon 
työntekijöitä koskevat vähimmäisstandardit ovat keskeinen tekijä. 

Toinen jäsenistä viittasi suositukseen 40 ja ehdotti, että EU:n tasolla laadittaisiin luettelo olennaisista 
lääkkeistä ja järjestettäisiin niiden yhteishankinta ja/tai varastointi. Harvinaisiin sairauksiin olisi 
kiinnitettävä enemmän huomiota. Rajatylittävien hoitojen olisi oltava helpommin kansalaisten saatavilla, 
jotta he voivat hyötyä lääketieteen viimeisimmästä kehityksestä. 

Jotkut jäsenet kannattivat suositusta 41, mutta totesivat, että terveydenhuollon tietoja olisi suojeltava 
eikä niitä voida käyttää markkina-analyysissä, minkä vuoksi olisi käytettävä asianmukaisia 
tietokokonaisuuksia. Eräs jäsen totesi, että suosituksessa 41 esitetty terveyspassi on hyvä ajatus EU:n 
toimivallan lisäämiseksi, mutta sen ei pitäisi rajoittaa ihmisten vapautta. Eräs toinen jäsen kuitenkin 
korosti, että tässä suhteessa olisi kunnioitettava jäsenvaltioiden toimivaltaa. 

Jotkut jäsenet sanoivat voivansa puoltaa terveystutkimusta koskevia suosituksia 42 ja 43, ja yksi jäsen 
ehdotti määrärahojen lisäämistä EU:n tasolla. 

 

Ryhmä 3: Laajempi terveyskäsitys 

 

Eräs jäsen ehdotti puheenvuorossaan, että suositusta 44 ei pitäisi rajoittaa mielenterveyteen vaan 
esimerkiksi vaihtaa aihepiirejä vuosittain.  
 
Useat jäsenet korostivat tarvetta puuttua mielenterveysongelmiin, ja eräs jäsen totesi, että 
mielenterveyden ja fyysisen terveyden olisi oltava osa kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Toinen jäsen 
mainitsi, että mielenterveyden tukemisen olisi alettava varhaislapsuudesta, esimerkiksi varhaisella 
diagnosoinnilla.  
 
Suosituksen 45 osalta eräs jäsen pyysi ottamaan huomioon kuukautisköyhyyden ja vauvanhoitotuotteet. 
 
Toinen jäsen puolestaan totesi, että suosituksen 46 täytäntöönpano edellyttäisi talousarviotukea. 
Yksi jäsenistä kannatti suositusta 46, mutta korosti tarvetta käsitellä myös terveenä ikääntymistä sekä 
ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden terveydenhuoltoa. Lisäksi tuotiin esiin se, että on yksilöitävä 
sukupuolisidonnaiset kysymykset. 
 
Eräs jäsen katsoi puheenvuorossaan, että seksuaaliterveys on tärkeä seikka, johon on kiinnitettävä 
huomiota, kun taas toinen totesi, että seksuaali- ja lisääntymisterveys kuuluu jäsenvaltioiden 
toimivaltaan. 
 
Yksi jäsenistä totesi, että toisen paneelin suositus2 liittyy eutanasiaan, joka on hyvin arkaluonteinen 
kysymys, jonka osalta jäsenvaltioilla on erilaisia lakeja, lähestymistapoja ja herkkyystekijöitä.  

 
2 Paneelin 1 suositus 24: ”Suositamme, että EU tukee palliatiivista hoitoa ja avustettua kuolemaa (eutanasiaa) 
konkreettisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.” 
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Jotkut jäsenet korostivat terveyden maailmanlaajuista ulottuvuutta ja yhteinen terveys -lähestymistavan 
merkitystä. 
 

Ryhmä 4: Yhtäläinen pääsy terveyspalveluihin 

 

Suositukseen 48 viitaten eräs jäsen piti valitettavana, että merkittävällä osalla väestöstä ei ole varaa 
hammashoitoon, ja nosti esiin ongelmia hammashoidon saatavuudessa. 

Jotkut jäsenet ehdottivat, että syövän ja harvinaisten sairauksien osalta tarvitaan enemmän toimia, jotta 

varmistetaan kohtuuhintaisen terveydenhuollon saatavuus ja parannetaan rajatylittävien hoitojen 

saatavuutta. Lisäksi korostettiin vammaisten henkilöiden tukemista erityisesti teknologian avulla. 

 
Eräs jäsen katsoi puheenvuorossaan suosituksen 49 suhteen, että EU:n toimivalta olisi jaettava kansallisen 

ja alueellisen tason kanssa, mutta EU:n toimivaltaa olisi samalla vahvistettava. Toinen jäsen painotti 

puolestaan jäsenvaltioiden toimivaltaa tällä politiikan alalla. Ehdotettiin myös ajatusta terveys- ja 

hyvinvointisopimuksesta, jolla pyritään torjumaan eriarvoisuutta, ja eurooppalaisesta terveystakuusta. 

 
Jotkut jäsenet korostivat, että tällä alalla tarvitaan strategista riippumattomuutta. Sen ei pitäisi koskea 
ainoastaan perushoitoja, vaan sen olisi koskettava myös tulevia hoitokeinoja, innovointia ja tutkimusta. 

 

3. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

 

Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja ilmoitti aikovansa laatia yhdessä työryhmän tiedottajan ja yhteisen 

sihteeristön kanssa ehdotusluonnokset, jotka perustuvat kaikkeen tähän mennessä saatuun 

palautteeseen konferenssin sääntöjen mukaisesti. Ehdotukset toimitetaan työryhmän jäsenille ennen 

25. maaliskuuta pidettävää työryhmän seuraavaa kokousta. 

 

________________________________ 
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LIITE: Luettelo terveyttä käsittelevän työryhmän jäsenistä 

Tulevaisuuskonferenssin täysistunnon terveyttä käsittelevä työryhmä (49) 
   

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 

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 

Ewa NOWACKA Neuvosto 

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 

Louis TELEMACHOU 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 
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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 

Jesús TERUEL TERUEL  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Zoltán  TESSELY Kansalliset parlamentit 

Patrizia TOIA Euroopan parlamentti 

Kathleen VAN BREMPT Euroopan parlamentti 

Assya  KAVRAKOVA Kansalaisyhteiskunta 

Anna  VIKSTRÖM Kansalliset parlamentit 

Claude  WISELER Kansalliset parlamentit 

Stefan ZRINZO AZZOPARDI Neuvosto 

 


