
 

1 
 

 

 

YHTEENVETO 

Terveyttä käsittelevä työryhmä, puheenjohtajana komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič 

Perjantai 25. maaliskuuta 2022 klo 9.00–11.30 ja 14.00–16.00 

 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro 

 

Työryhmän viides kokous pidettiin hybridimuodossa, ja se lähetettiin suoratoistona konferenssin 
monikielisellä digitaalisella foorumilla. Kokouksen tarkoituksena oli keskustella yksityiskohtaisesti neljästä 
ehdotusluonnoksesta (”Terveellinen ruoka ja terveellinen elämäntapa”, ”Terveydenhuoltojärjestelmän 
vahvistaminen”, ”Terveyden parempi ymmärrys, ”Terveyspalvelujen yhtäläinen saatavuus kaikille”), 
niiden tavoitteista ja erityistoimenpiteistä. Puheenjohtaja totesi, että työryhmä työskentelee 
yhteisymmärryksen pohjalta.  

 
Keskustelu  

 
Ehdotus 1: Terveellinen ruoka ja terveet elintavat 
 
Puheenjohtaja esitteli ehdotusluonnoksen, sen tavoitteet ja erityistoimenpiteet ja pyysi kansalaisilta 
palautetta. Keskustelun aikana esitettiin seuraavat huomautukset: 
 
ꟷ Erityistoimenpide 2:  

➢ Jotkut jäsenet pyysivät painottamaan terveellisiä tottumuksia koskevaa kasvatusta 
varhaislapsuudesta lähtien.  

➢ Eräs jäsen katsoi myös, että nykyistä lainsäädäntöä, jolla valvotaan hormonaalisten aineiden 
ja hormonaalisten haitta-aineiden käyttöä elintarvikkeiden tuotannossa, olisi vahvistettava, 
seurattava ja valvottava paremmin.  

➢ Ajatuksesta pakollisesta Euroopan laajuisesta jalostettujen elintarvikkeiden 
pisteytysjärjestelmästä esitettiin eriäviä näkemyksiä. Jotkut katsoivat, että joissakin 
jäsenvaltioissa perustetut pisteytysjärjestelmät toimivat hyvin ja että ne ovat hyödyllisiä, kun 
kuluttajille tiedotetaan tuotteen ravitsemuksellisesta laadusta, kun taas muutamat katsoivat, 
että tällainen järjestelmä ei ole helppo toteuttaa ja että elintarvikkeiden merkinnät voisivat 
olla riittäviä. Useat halusivat säilyttää pisteytysjärjestelmää koskevan eurooppalaisen 
kansalaispaneelin suosituksen 19 sisällön.  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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ꟷ Erityistoimenpide 3:  
➢ Eräs jäsen totesi, että tämän säännöksen täytäntöönpanoa olisi tuettava.  

 
Ehdotus 2: Terveydenhuoltojärjestelmän vahvistaminen 
 
Puheenjohtaja esitteli ehdotusluonnoksen, sen tavoitteet ja erityistoimenpiteet ja pyysi kansalaisilta 
palautetta. Keskustelun aikana esitettiin seuraavat huomautukset: 
 
ꟷ Erityistoimenpide 1:  

➢ Eräs jäsen pyysi saada viitata komission meneillään olevaan työhön, joka koskee 
eurooppalaisen terveysdata-avaruuden kehittämistä erityyppisten terveystietojen vaihdon ja 
saatavuuden parantamiseksi, ja termin ”eurooppalainen terveysdata-avaruus” käyttämistä. 

➢ Eräs jäsen ehdotti yksilöllisen eurooppalaisen ”terveyspassin” tai ”walletin” luomista ja 
mainitsi esimerkkejä jäsenvaltioissa jo käytössä olevista vastaavista välineistä. Toinen jäsen 
ilmaisi huolensa tällaisen toimenpiteen käyttöönotosta EU:n tasolla. Useat puhujat korostivat 
tietosuojan tarvetta ja sitä, että pääsy passiin olisi säilytettävä luottamuksellisena.  

 
ꟷ Erityistoimenpide 2:  

➢ Eräs jäsen viittasi suositukseen 39 ja pyysi lisäämään viittauksen työaikaan ja taitojen 
kehittämiseen. Eräs puhuja ehdotti, että mainitaan työehtosopimusneuvottelut työolojen 
parantamiseksi, kun taas toinen muistutti jäsenvaltioiden toimivallasta asiassa. Jotkut jäsenet 
korostivat, että suosituksessa 39 keskitytään tarpeeseen mahdollistaa rajatylittävä liikkuvuus. 
 

ꟷ Erityistoimenpide 3:  
➢ Jotkut jäsenet ehdottivat, että ”ihmishenkiä pelastavien lääkkeiden” luettelo korvataan 

termillä ”olennaiset ja ensisijaiset lääkkeet”, jotka Euroopan lääkeviraston (EMA) olisi 
vahvistettava. Toinen jäsen ehdotti innovatiivisten lääkkeiden ja hoitojen lisäämistä.  

➢ Jotkut jäsenet korostivat tarvetta vahvistaa nykyisiä EU:n virastoja, ei luoda uusia, ja että olisi 
viitattava erityisesti terveyshätätilanteiden valmiusviranomaiseen (HERA). 

➢ Eräs jäsen korosti, että ”strateginen riippumattomuus” on määriteltävä laajassa 
merkityksessä siten, että se kattaa sekä peruslaitteet ja hoidon että valmiuksien kehittämisen, 
jotta mahdollistetaan tulevat huipputason hoidot. 
 

ꟷ Erityistoimenpide 4:  
➢ Eräs jäsen totesi, että olisi lisättävä viittaus eurooppalaisten osaamisverkostojen rahoituksen 

lisäämiseen erikoishoidon verkostojen kehittämiseksi edelleen. Toinen jäsen korosti, että on 
tärkeää koordinoida kansallisia tutkimusohjelmia.  

 
ꟷ Erityistoimenpiteet 5 ja 6:  

➢ Jotkut jäsenet korostivat, että julkista ja yksityistä terveydenhuoltoalaa ei pitäisi kohdella 
vastakkaisina vaan täydentävinä hoitolähteinä. Eräs toinen jäsen totesi, että yksityisten 
”voittoa tavoittelevien” ja ”voittoa tavoittelemattomien” yksiköiden välillä voitaisiin tehdä 
ero. Puhujat olivat yhtä mieltä siitä, että terveyttä ei pitäisi pitää kaupallisena hyödykkeenä, 
ja jotkut ehdottivat sen ominaispiirteisiin viittaamista, kuten saavutettavuuteen ja 
kohtuuhintaisuuteen.  

➢ Eräs jäsen lisäsi, että yhdenmukaistetun rahoitusjärjestelmän vaatiminen ei olisi realistista, 
koska se kuuluu toissijaisuusperiaatteen piiriin. Toinen jäsen muistutti kansallisesta ja 
toisinaan alueellisesta ja paikallisesta toimivallasta terveysasioissa.  
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➢ Eräs jäsen selitti, että suosituksen 51 ajatuksena ei ole jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmien uudistaminen, vaan EU:n olisi tuettava kansallisia 
terveydenhuoltojärjestelmiä ja otettava merkittävämpi rooli terveydenhuollossa, 
mahdollisesti tarkistamalla perussopimusta, tasa-arvon lisäämiseksi.  

 
Ehdotus 3: Laajempi terveyskäsitys 
 
Puheenjohtaja esitteli ehdotusluonnoksen, sen tavoitteet ja erityistoimenpiteet ja pyysi kansalaisilta 
palautetta. Keskustelun aikana esitettiin seuraavat huomautukset: 
 
 
ꟷ Erityistoimenpide 1:  

➢ Useat jäsenet totesivat, että mielenterveyttä koskevien parhaiden käytäntöjen vaihdon olisi 
oltava laajempaa (ei erityistä viittausta Euroopan parlamentin jäseniin), ja kehottivat 
laatimaan EU:n tasolla mielenterveyttä koskevan toimintasuunnitelman tai strategian 
Euroopan syöväntorjuntasuunnitelman mallin mukaisesti. Jotkut jäsenet korostivat tarvetta 
lisätä mielenterveyspalveluja, erityisesti psykologien määrää ja alaikäisten auttamista ilman 
vanhempien suostumusta koskevaa vaatimusta. 

➢ Eräs jäsen korosti myös mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä ja parantamista erityisesti 
covid-19-pandemian jälkeen ja ehdotti mielenterveyttä käsittelevän teemavuoden 
järjestämistä.  

 
ꟷ Erityistoimenpide 2:  

➢ Eräs jäsen kysyi, miten pyöräkaistoja koskeva suositus 4 toteutettaisiin ilmastonmuutosta ja 
ympäristöä käsittelevässä työryhmässä.  

➢ Puhuja korosti, että kansalliset ja alueelliset viranomaiset ovat toimivaltaisia 
koulutusohjelmissa. Mielenterveyttä ja terveellisiä elämäntapoja koskevien tietojen 
antaminen voisi kuitenkin auttaa ihmisiä, mutta velvoitteita tai sitovia tavoitteita ei pitäisi 
asettaa.  

➢ Puhuja totesi, että mielenterveyteen ja seksuaaliterveyteen liittyvät kysymykset ovat erillisiä 
ja että niitä olisi käsiteltävä erikseen.  
 

ꟷ Erityistoimenpide 3:  
➢ Eräs jäsen pyysi lisäämään viittauksen suosituksen 50 viimeiseen osaan, jossa vaaditaan, että 

kaikissa EU:n jäsenvaltioissa olisi oltava saatavilla vähimmäismäärä defibrillaattoreita 
julkisilla paikoilla.  

 
Ehdotus 4: Yhtäläinen pääsy terveyspalveluihin 
 
Puheenjohtaja esitteli ehdotusluonnoksen, sen tavoitteet ja erityistoimenpiteet ja pyysi kansalaisilta 
palautetta. Keskustelun aikana esitettiin seuraavat huomautukset: 
 
ꟷ Erityistoimenpide 1:  

➢ Eräs jäsen pyysi EU:ta tukemaan jäsenvaltioita yhteisten vaatimusten saavuttamisessa ja 
totesi, että hammashoito olisi siirrettävä erityistoimenpiteeseen 4.  

➢ Eräs puhuja katsoi, että terveydenhuollon vähimmäisvaatimusten olisi katettava myös 
ennaltaehkäisy.  
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ꟷ Erityistoimenpide 2:  
➢ Useat jäsenet pyysivät, että suositus 49 sisällytettäisiin sellaisenaan ja viitattaisiin 

perussopimuksen muutoksiin, jotta terveys kuuluisi jaettuun toimivaltaan. Jäsenen mukaan 
tämä mahdollistaisi kansalaisten hyväksymien eri suositusten tehokkaan täytäntöönpanon. 
Toinen jäsen vastusti perussopimusten muuttamista viitaten kansalliseen ja alueelliseen 
toimivaltaan.  

 
ꟷ Erityistoimenpide 3:  

➢ Eräs jäsen pyysi sisällyttämään tekstiin sydän- ja verisuonitaudit ja pitkälle erikoistuneet 
hoidot, kuten elinsiirtoja ja vakavia palovammoja koskevat hoidot. Eräs toinen jäsen ehdotti, 
että lisättäisiin viittaus Euroopan tason tietoverkkoihin, jotka koostuisivat esimerkiksi 
harvinaisiin sairauksiin erikoistuneista hoitomahdollisuuksista.  

 
ꟷ Erityistoimenpide 4:  

➢ Eräs jäsen katsoi, että terveydenhuollon kohtuuhintaisuuden varmistaminen edellyttäisi 
suurempia investointeja terveydenhuoltoon.  

 
ꟷ Erityistoimenpide 5:  

➢ Eräs jäsen pyysi sisällyttämään kuukautisköyhyyden, vauvanhoitotuotteet ja 
perhesuunnittelun naisten hygieniatuotteiden oheen.  
 

ꟷ Erityistoimenpide 6:  
➢ Eräs jäsen kiinnitti huomiota huonolaatuisten asuntojen vaikutuksiin terveyteen.  

 
Komission jäsen Kyriakides käytti puheenvuoron etäyhteyden välityksellä. Hän kertoi Ukrainaa koskevista 
solidaarisuustoimista terveys- ja elintarvikealoilla. Hän totesi, että kansalaispaneelien suositukset ja 
digitaalisen foorumin panos puoltavat voimakkaasti koordinoidumpia toimia terveyteen ja 
elintarviketurvallisuuteen liittyvillä aloilla. Hän totesi myös, että kansalaisten suositusten olisi näyttävä 
konferenssin loppuraportissa ja että komissio seuraa konferenssin kaikkia päätelmiä.  
 
 
2. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 
 
Puheenjohtaja ilmoitti raportoivansa 26. maaliskuuta pidettävässä täysistunnossa käydyn keskustelun 
tuloksista yhdessä tiedottajan kanssa. Hän tiivisti neljää ehdotusta koskevat kommentit ja totesi, että ne 
otetaan huomioon ehdotusten tarkistetussa versiossa. Perussopimusten muutosten osalta puheenjohtaja 
ilmoitti aikovansa raportoida täysistunnolle ja ottaa tämän pyynnön huomioon ehdotusluonnosten 
tarkistetussa versiossa. Hän kertoi henkilökohtaisesta kokemuksestaan perussopimusten muuttamista 
koskevien menettelyjen oikeudellisesta ja poliittisesta monimutkaisuudesta ja korosti, että nykyisten 
perussopimusten ja nykyisen lainsäädäntökauden puitteissa voidaan tehdä paljon Euroopan 
terveysunionin kehittämiseksi.  
 
Puheenjohtaja totesi lopuksi, että hän aikoo esitettyjen kommenttien perusteella tarkastella 
ehdotusluonnoksia yhdessä työryhmän tiedottajan ja yhteisen sihteeristön kanssa ja jakaa tarkistetut 
luonnokset ennen 8. ja 9. huhtikuuta pidettävää täysistuntoa. 
 

________________________________ 
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LIITE: Luettelo terveyttä käsittelevän työryhmän jäsenistä  

 

 

   

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 
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Mark PLEŠKO 
Kansalliset 

kansalaispaneelit/tapahtumat 

Jean-François  RAPIN Kansalliset parlamentit 

Ivo RASO  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

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 

 


