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KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

Tervise töörühm, mida juhib Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič 

Reede, 25. märts 2022 kell 9.00–11.30 ja kell 14.00–16.00 

 

1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused 

 

Töörühma viies koosolek toimus hübriidformaadis ja kanti üle veebis konverentsi mitmekeelsel 
digiplatvormil. Koosoleku eesmärk oli arutada üksikasjalikult nelja ettepaneku eelnõu („Tervislik toit ja 
tervislikud eluviisid“, „Tervishoiusüsteemi tugevdamine“, „Laiem arusaam tervisest“, „Kõigile võrdselt 
kättesaadavad tervishoiuteenused“), nende eesmärkide ja konkreetsete meetmete üle. Töörühma juht 
ütles, et töörühm töötab konsensuse alusel.  

 
Arutelu  

 
Ettepanek 1: „Tervislik toit ja tervislikud eluviisid“ 
 
Töörühma juht tutvustas ettepaneku eelnõu, selle eesmärke ja erimeetmeid ning palus kodanike 
tagasisidet. Arutelu käigus märgiti järgmist: 
 
- Erimeetme 2 kohta:  

➢ Mõned liikmed palusid panna rõhku tervislike harjumuste õpetamisele juba varases 
lapsepõlves.  

➢ Üks liige leidis ka, et olemasolevaid õigusakte, mis reguleerivad hormonaalsete ainete ja 
endokriinfunktsiooni kahjustavate ainete kasutamist toidu tootmisel tuleks tugevdada, 
paremini jälgida ning jõustada.  

➢ Väljendati erinevaid seisukohti ettepaneku kohta teha töödeldud toidule kohustuslik 
üleeuroopaline punktisüsteem. Mõned olid seisukohal, et mõnes liikmesriigis loodud 
punktisüsteemid toimivad hästi ja on kasulikud, et teavitada tarbijaid toote toiteväärtusest, 
samas kui teised arvasid, et sellist süsteemi on raske rakendada ning toidu märgistamisest 
piisab. Mitmed rõhutasid, et tuleks säilitada Euroopa kodanike paneelarutelu soovitus 19 
punktisüsteemi kohta.  
 

- Erimeetme 3 kohta:  
➢ Üks liige arvas, et selle sätte rakendamist tuleks toetada.  

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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Ettepanek 2: „Tervishoiusüsteemi tugevdamine“ 
 
Töörühma juht tutvustas ettepaneku eelnõu, selle eesmärke ja erimeetmeid ning palus kodanike 
tagasisidet. Arutelu käigus märgiti järgmist: 
 
- Erimeetme 1 kohta:  

➢ Üks liige palus viidata komisjoni käimasolevale tööle Euroopa terviseandmeruumi 
väljatöötamisel, et edendada paremat teabevahetust ja juurdepääsu erinevat tüüpi 
terviseandmetele ning kasutada terminit „Euroopa terviseandmeruum“. 

➢ Üks liige tegi ettepaneku luua individuaalne Euroopa tervisepass või -rahakott ning viitas, et 
liikmesriikides juba kasutatakse sarnaseid vahendeid. Teine liige väljendas muret sellise 
meetme kasutuselevõtmise pärast ELi tasandil. Mitmed sõnavõtjad rõhutasid andmekaitse 
vajadust ja seda, et juurdepääs passile peaks jääma konfidentsiaalseks.  

 
- Erimeetme 2 kohta:  

➢ Soovitusele 39 viidates palus üks liige lisada viiteid tööajale ja oskuste arendamisele. Üks 
sõnavõtja tegi ettepaneku mainida kollektiivläbirääkimisi töötingimuste parandamiseks, teine 
aga tuletas meelde liikmesriikide pädevust selles küsimuses. Mõned liikmed rõhutasid, et 
soovituses 39 keskendutakse vajadusele võimaldada piiriülest liikuvust. 
 

- Erimeetme 3 kohta:  
➢ Mõned liikmed soovitasid asendada nimekirja „elupäästvad ravimid“ terminiga „olulised ja 

esmatähtsad ravimid“, mille peaks koostama Euroopa Ravimiamet. Teine liige soovitas lisada 
uuenduslikke ravimeid ja ravimeetodeid.  

➢ Mõned liikmed rõhutasid vajadust tugevdada olemasolevaid ELi asutusi, mitte luua uusi, ning 
viidata konkreetselt HERAle (ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile 
reageerimise asutus). 

➢ Üks liige rõhutas vajadust määratleda laiemalt väljendit „strateegiline autonoomia“, mis 
hõlmaks nii esmast varustust, hooldust ja ravi kui ka suutlikkuse suurendamist, et võimaldada 
tulevikus tipptasemel ravimeetodeid. 
 

- Erimeetme 4 kohta:  
➢ Üks liige ütles, et eriarstiabi võrgustike edasiarendamiseks tuleks lisada viide Euroopa 

tugivõrgustike rahastamise suurendamisele. Teine liige rõhutas riiklike uurimisprogrammide 
koordineerimise tähtsust.  

 
- Erimeetmete 5 ja 6 kohta:  

➢ Mõned liikmed rõhutasid, et rahva- ja eratervishoiusektorit ei tohiks käsitleda vastanditena, 
vaid üksteist täiendavatena. Teine liige ütles, et eristada saab eraõiguslikku tulundusühingut 
ja mittetulundusühingut. Sõnavõtjad nõustusid, et tervishoidu ei tohiks pidada kaubaks, 
mõned soovitasid viidata tervishoiuteenuste omadustele, nimelt kättesaadavusele ja 
taskukohasusele.  

➢ Üks liige lisas, et ühtlustatud rahastamissüsteemi nõudmine ei oleks realistlik, kuna see 
sõltub subsidiaarsuse põhimõttest. Teine liige tuletas meelde riiklikku ning mõnikord ka 
piirkondlikku ja kohalikku pädevust tervisehoiuküsimustes.  

➢ Üks liige selgitas, et soovitus 51 ei olnud mõeldud liikmesriikide tervishoiusüsteemide 
ümberkujundamiseks, vaid selleks, et EL toetaks riiklikke tervishoiusüsteeme ja võtaks 
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tervishoius suurema rolli aluslepingu läbivaatamise kaudu, et saavutada suurem 
võrdõiguslikkus.  

 
Ettepanek 3: „Laiem arusaam tervisest“ 
 
Töörühma juht tutvustas ettepaneku eelnõu, selle eesmärke ja erimeetmeid ning palus kodanike 
tagasisidet. Arutelu käigus märgiti järgmist: 
 
 
- Erimeetme 1 kohta:  

➢ Mitmed liikmed ütlesid, et vaimse tervise parimate tavade vahetamine peaks olema laiemalt 
määratletud, st mitte viitama konkreetselt Euroopa Parlamendi liikmetele, ning kutsusid üles 
töötama välja vaimse tervise tegevuskava või strateegia ELi tasandil, järgides mudelit 
„Euroopa vähktõvevastase võitluse kava“. Mõned liikmed rõhutasid vajadust suurendada 
vaimse tervise alaseid teenuseid, eelkõige psühholoogide arvu ja abi alaealistele, ilma et 
selleks oleks vaja lapsevanemate nõusolekut. 

➢ Üks liige rõhutas ka vaimse tervise halvenemise ennetamist ja selle ravi, eelkõige pärast 
COVID-19 pandeemiat, ning soovitas korraldada vaimse tervise aasta.  

 
- Erimeetme 2 kohta:  

➢ Üks liige küsis, kuidas arendatakse kliimamuutuste ja keskkonna töörühmas soovitust 4 
jalgrattateede kohta.  

➢ Sõnavõtja rõhutas, et riigi ametiasutused ja piirkondlikud omavalitsused on 
haridusprogrammide asjus pädevad. Teabe jagamine vaimse tervise ja tervislike eluviiside 
kohta võiks inimesi aidata, kuid kohustusi ega siduvaid eesmärke ei tohiks olla.  

➢ Sõnavõtja ütles, et vaimse- ja seksuaaltervisega seotud probleemid on erinevad ning neid 
tuleks käsitleda eraldi.  
 

- Erimeetme 3 kohta:  
➢ Liige palus lisada viite soovituse 50 viimasele osale, milles nõutakse, et kõigis ELi 

liikmesriikides oleks avalikes kohtades saadaval minimaalne arv defibrillaatoreid.  
 
Ettepanek 4: „Kõigile võrdselt kättesaadavad tervishoiuteenused“ 
 
Töörühma juht tutvustas ettepaneku eelnõu, selle eesmärke ja erimeetmeid ning palus kodanike 
tagasisidet. Arutelu käigus märgiti järgmist: 
 
- Erimeetme 1 kohta:  

➢ Üks liige palus ELil toetada liikmesriike kavandatud ühiste standardite saavutamisel ja ütles, 
et hambaravi tuleks viia erimeetme 4 alla.  

➢ Üks sõnavõtja arvas, et minimaalsed tervishoiustandardid peaksid sisaldama ka ennetamist.  
 

- Erimeetme 2 kohta:  
➢ Mitmed liikmed palusid kaasata soovituse 49 sellisena nagu see on ja viidata aluslepingu 

muudatustele, et lisada tervishoid kui jagatud pädevus. Üks liige ütles, et see võimaldaks 
tõhusalt rakendada kodanike poolt vastuvõetud erinevaid soovitusi. Teine liige oli aluslepingu 
muudatuste vastu, viidates riiklikule ja piirkondlikule pädevusele.  
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- Erimeetme 3 kohta:  
➢ Üks liige palus lisada südame-veresoonkonna haigused ja väga spetsialiseeritud ravi, nagu 

elundite siirdamine ja rasked põletused. Teine liige tegi ettepaneku lisada viide 
spetsialiseerunud asutuste teabevõrgustiku loomisele Euroopa tasandil, näiteks haruldaste 
haiguste kohta.  

 
- Erimeetme 4 kohta:  

➢ Üks liige leidis, et tervishoiuteenuste taskukohasuse tagamine eeldaks suuremaid 
investeeringuid tervishoidu.  

 
- Erimeetme 5 kohta:  

➢ Üks liige palus lisada naiste hügieenitoodete juurde menstruatsiooniga seotud rahapuudus, 
beebitarbed ja pereplaneerimine.  
 

- Erimeetme 6 kohta:  
➢ Üks liige juhtis tähelepanu halva kvaliteediga eluaseme mõjule tervisele.  

 
Volinik Kyriakides võttis arutelus sõna. Ta andis ülevaate Ukraina jaoks tervishoiu- ja toidusektoris võetud 
solidaarsusmeetmetest. Ta märkis, et kodanike paneelarutelude soovitused ja digiplatvormi sisend panid 
aluse suuremale kooskõlastatud tegevusele tervisehoiu ja toiduohutusega seotud valdkondades. Ta ütles 
ka, et kodanike soovituste jalajälg peaks olema nähtav konverentsi lõpparuandes ja et komisjon jälgib kõiki 
konverentsil tehtud järeldusi.  
 
 
2. Töörühma juhi lõppsõna 
 
Töörühma juht ütles, et annab koos pressiesindajaga aru arutelu tulemustest 26. märtsi täiskogu istungil. 
Ta võttis kokku nelja ettepaneku kohta tehtud märkused ja ütles, et need võetakse arvesse ettepanekute 
muudetud versioonis. Töörühma juht teatas, et annab aru täiskogule seoses aluslepingu muudatustega 
ning kajastab seda taotlust ettepanekute eelnõude muudetud versioonis. Ta jagas oma isiklikke kogemusi 
aluslepingute muutmise menetluste juriidilise ja poliitilise keerukuse kohta ning rõhutas, et praeguste 
aluslepingute ja kehtivate volituste raames saab Euroopa terviseliidu arendamiseks palju ära teha.  
 
Töörühma juht järeldas, et tehtud märkuste põhjal kavatseb ta koos töörühma pressiesindaja ja 
ühissekretariaadiga vaadata läbi ettepanekute eelnõud ning edastada muudetud eelnõud enne 8. ja 
9. aprilli täiskogu istungit. 
 

________________________________ 
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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 

paneelarutelud/üritused 

pr  Katerina BAT'HOVÁ nõukogu 

pr Linette Eleni BLANKENSTEINER  Euroopa kodanike paneelarutelud 

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 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 

pr Assya  KAVRAKOVA kodanikuühiskond 

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 Ewa NOWACKA nõukogu 

pr Ria  OOMEN-RUIJTEN riikide parlamendid 

hr Dimitros PAPADIMOULIS Euroopa Parlament 

pr Troels de Leon PETERSEN  Euroopa kodanike paneelarutelud 
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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 Louis TELEMACHOU nõukogu 

hr  Jesús TERUEL  Euroopa kodanike paneelarutelud 

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 

 


