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RAHVATERVIS

Euroopa Liidu toimimise lepinguga (ELi toimimise leping) suurenes tervishoiupoliitika
tähtsus. Lepingus on sätestatud, et „kogu liidu poliitika ja meetmete määratlemisel
ja rakendamisel tagatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse“ (ELi toimimise
lepingu artikli 168 lõige 1). Peamine vastutus tervise kaitsmise ja eelkõige
tervishoiusüsteemide eest kuulub endiselt liikmesriikidele. ELil on siiski tähtis
roll rahvatervise parandamisel, haiguste ennetamisel ja kontrollimisel, inimese
tervist ohustavate tegurite leevendamisel ning liikmesriikide tervishoiustrateegia
ühtlustamisel.
Rahvatervisepoliitika on viimasel ajal olnud Euroopa poliitikakujundamises kesksel
kohal. Euroopa Parlament seadis üheksanda ametiaja alguses üheks oma
peamiseks tervishoiuvaldkonna eesmärgiks vähktõve tõrjumise, puhkes COVID-19
pandeemia ja Euroopa Komisjon alustas tööd Euroopa terviseliidu tugevdamise
nimel.

ÕIGUSLIK ALUS

ELi toimimise lepingu artikkel 168 (rahvatervise kaitse), artikkel 114 (ühtne turg) ja
artikkel 153 (sotsiaalpoliitika).

EESMÄRGID

ELi rahvatervisepoliitika eesmärk on:
— kaitsta ja parandada ELi kodanike tervist;

— toetada tervishoiusüsteemide ja -taristu ajakohastamist ja digitaliseerimist;

— parandada Euroopa tervishoiusüsteemide vastupidavust;

— anda ELi riikidele paremad võimalused tulevaste pandeemiate ennetamiseks ja
tõrjumiseks.

SAAVUTUSED

ELi tervishoiupoliitika sai alguse tervishoiu- ja ohutussätetest ning arenes edasi
siseturul toimuva isikute ja kaupade vaba liikumise tulemusel, mis tekitas vajaduse
rahvatervise valdkonda kooskõlastada. Mitmesugused tegurid, sealhulgas veiste
spongiformse entsefalopaatia (nn hullulehmatõve) kriis eelmise sajandi lõpus,
tõstsid tervishoiu- ja tarbijakaitseküsimused poliitilises päevakorras tähtsale kohale.
Eriasutuste, näiteks 1993. aastal Euroopa Ravimiameti (EMA) ja 2004. aastal Haiguste
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Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) loomine näitas ELi suurenevat huvi
tervishoiupoliitika vastu. Rahvatervise kaitset on muu hulgas toetanud ka keskkonna-
ja toiduvaldkonna meetmed. Euroopa kemikaaliameti (ECHA) asutamine 2006.
aastal raamistikus REACH (kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine
ja piiramine) ning Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) loomine 2002. aastal andis
samuti tunnistust suurematest pingutustest ELi kodanike tervise parandamiseks.
COVID-19 pandeemia puhkemine 2020. aastal sundis ELi taas keskenduma piiriüleste
tervisekriiside lahendamisele ning töötama tugeva Euroopa terviseliidu loomise nimel.
A. Varasem tegevus ja taust
Vaatamata selge õigusliku aluse puudumisele kujundati rahvatervisepoliitikat mitmes
valdkonnas juba tükk aega enne ELi toimimise lepingu vastuvõtmist. Juba 1965.
aastal võeti vastu õigusaktid, millega tagada ravimiuuringute ja -tootmise kõrge
tase ja liikmesriikide ravimilitsentsimiskorra ühtlustamine ning kehtestada ravimite
reklaami, märgistamise ja turustamise reeglid. Meditsiini ja rahvatervist käsitlevad
teadusprogrammid said alguse 1978. aastal. Need on hõlmanud selliseid teemasid
nagu vanuse, keskkonna ja elustiiliga seotud terviseprobleemid, kiirgusoht ja
inimgenoomi analüüs, mille juures on pööratud erilist tähelepanu raskematele
haigustele. Ühtlasi otsustasid liikmesriigid anda vastastikust abi katastroofide ja
äärmiselt tõsiste haiguste korral. Tegutsemine nn hullulehmatõve ajal on sellise
koostöö ja abi silmapaistev näide. Muu hulgas narkosõltuvuse, vähi ja AIDS/HIVi
kujunemine suurteks tervishoiuprobleemideks, samuti patsientide ja meditsiinitöötajate
üha laialdasem vaba liikumine ELi piires on tõstnud rahvatervise valdkonna ELi
tegevuskavas üha olulisemale kohale.
1992. aasta Maastrichti lepinguga, millega loodi Euroopa Liit, lisati rahvatervis
asutamislepingusse. Kuigi kohaldamisala lepingus oli üsna piiratud, loodi sellega selge
õiguslik alus tervishoiupoliitika meetmete vastuvõtmiseks. 1997. aasta Amsterdami
lepinguga tugevdati sätteid veelgi ning ehkki esmane pädevus tervishoiuküsimustes
jäi liikmesriikidele, muutus ELi roll olulisemaks. EL sai nüüd võtta meetmeid, et tagada
inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse (mitte lihtsalt sellele kaasa aidata nagu varem),
ning liikmesriigid võisid kõigi inimeste tervist ohustavate tegurite asjus koostööd teha.
1993. aastal avaldas komisjon teatise rahvatervise tegevusraamistiku kohta,
milles määrati kindlaks kaheksa tegevusvaldkonda, nende seas terviseedendus,
vähktõbi, narkootikumid ja haruldased haigused. Sellega pandi alus hilisematele
mitmeaastastele rahvaterviseprogrammidele. Esimese programmi hindamisel leiti,
et tulevikus oleks vaja horisontaalsemat, valdkondadevahelist lähenemisviisi, mille
abil ELi meetmed võiksid suuremat lisaväärtust anda. Seda võeti arvesse järgmiste
programmide kavandamisel, mis olid ELi esimene rahvatervise programm aastateks
2003–2008, terviseprogramm aastateks 2009–2013 ja kolmas terviseprogramm
aastateks 2014–2020. Praegu kehtib programm „EL tervise heaks“ aastateks 2021–
2027.
B. Viimased muutused
Viimastel aastatel on institutsioonid keskendunud peamiselt kolmele valdkonnale, mis
rahvatervisepoliitikat otseselt mõjutavad.
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1. Institutsioonilise raamistiku tugevdamine
Euroopa Parlamendi seadusandlik roll (nõukoguga võrdse kaasotsustajana) on
tervishoiu, keskkonna, toiduohutuse ja tarbijakaitse küsimustes tugevnenud.
Komisjoni õigusloomealgatuste käivitamist on täiustatud standarditud talitustevahelise
konsulteerimismenetluse, uute komiteemenetluse reeglite ning kodanikuühiskonna
organisatsioonide ja ekspertidega peetava dialoogi abil. Samuti on tugevdatud
asjaomaste asutuste rolli (Euroopa Ravimiamet, Haiguste Ennetamise ja Tõrje
Euroopa Keskus, Euroopa Kemikaaliamet ning Euroopa Toiduohutusamet). ELi
terviseprogrammide rakendamine on alates 2005. aastast Tarbija-, Tervise-,
Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti ülesanne.
2. Vajadus tugevdada kiirreageerimisvõimet
COVID-19 pandeemia on taas näidanud, kui oluline on ELile kiirreageerimisvõime,
mis võimaldab suurte terviseohtude korral kooskõlastatult tegutseda, eriti ajal, mil kiire
ülemaailmne transport soodustab haiguste levikut. Sellega seoses asutas komisjon
2021. aasta septembris uue spetsiaalse ELi tervisealasteks hädaolukordadeks
valmisoleku ja neile reageerimise asutuse (HERA).
3. Vajadus terviseedendust ja haiguste ennetamist paremini kooskõlastada
Meetmed tuleb suunata peamistele tervise halvenemise põhjustele, mis on
seotud isikliku eluviisi ning majanduslike ja keskkonnateguritega (pestitsiidireostus,
raskmetallid, endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid). See tähendab muu
hulgas tihedat kooskõlastamist ELi muude poliitikavaldkondadega, nagu keskkond,
transport, põllumajandus ja majandusareng. Ühtlasi tähendab see tihedamat
konsulteerimist kõigi huvitatud osalistega ning avatumat ja läbipaistvamat otsustamist.
Sellega seoses seadis Euroopa Parlament oma praeguse üheksanda koosseisu
ametiaja poliitilises tegevuskavas tähtsale kohale vajaduse kooskõlastatuma Euroopa
lähenemisviisi järele vähktõvevastases võitluses, moodustades vähktõvevastase
võitluse erikomisjoni, mis esitas oma lõpparuande 2022. aasta veebruaris.
C. Praegused teemad ja tulevikuülesanded[1]

1. Terviseteemade kaasamine kõigisse poliitikavaldkondadesse
Poliitikavaldkondade koostoime võimaldab käsitleda terviseküsimusi laiemas
kontekstis. Strateegia „Talust taldrikule“ aitab toota mitte ainult kestlikult, vaid
ka tervislikumat toitu, nullsaaste tegevuskavaga luuakse puhtam ja tervislikum
eluruum. Programm „EL tervise heaks“ (2021–2027) koos muude fondide ja
programmidega aitab terviseküsimusi käsitleda eri vaatenurkadest. Kliimamuutuste
mõju leevendamisel tuleb käsitleda ka kliimamuutuste tagajärjel tekkinud või
süvenenud terviseprobleeme, nagu kuumalainetest ja loodusõnnetustest tingitud
surmajuhtumite arvu suurenemine ja vee kaudu levivate või putukate, tigude või muude
kõigusoojaste loomadega edasikanduvate haiguste muutuvad nakkusmudelid.
ELi toimimise lepingus ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (harta) kodifitseeritud
lähenemisviis „Tervis kõigis poliitikavaldkondades“ vastab rahvatervise küsimuste

[1]Täpsemaid andmeid vt keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni tellitud uuringust ELi rahvatervisepoliitika kohta:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638426/IPOL_STU(2019)638426_EN.pdf
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valdkonnaülesele olemusele ja selle eesmärk on integreerida terviseaspektid kõigisse
asjakohastesse poliitikavaldkondadesse (ELi toimimise lepingu artikkel 9 ja artikli 168
lõige 1, harta artikkel 35).
2. Haiguste ennetamine ja tervise edendamine
Vähktõbi on ELis sageduselt teine surmapõhjus. Selle tagajärgi tuntakse lisaks
üksikisiku ja perekonna tasandile ka riiklike tervishoiusüsteemide, eelarve ja
majandusliku tootlikkuse tasandil. Seetõttu moodustas parlament vähktõvevastase
võitluse erikomisjoni (BECA) (2020–2022) ja komisjon esitas 2021. aastal Euroopa
vähktõvevastase võitluse kava, mis hõlmab ennetamist, varajast diagnoosimist, ravi ja
järelmeetmeid.
Vähktõvega on Euroopa tasandil tegeletud mitme algatuse kaudu. Näiteks
kehtivad ELi tasandil soovitused rinna-, emakakaela- ja kolorektaalvähi riiklike
sõeluuringuprogrammide kohta, kuid sihtrühmani jõudmine, sõeluuringutel osalemine
ja ebakindlate või positiivsete tulemuste järelmeetmed on liikmesriigiti väga erinevad.
ELi vaimse tervise ja heaolu ühismeedet rakendati aastatel 2013–2018 ning
sellega loodi vaimse tervise ja heaolu Euroopa tegevusraamistik. Kuna enesetapp
on vanuserühmas 15–29 teine peamine surmapõhjus, on ennetustegevus,
teadlikkus, häbimärgistamise vältimine ja abi kättesaadavus seoses depressiooni,
enesekahjustamise ja enesetapuga jätkuvalt väga oluline. Suurt tähelepanu tuleb
pöörata ka vaimsele tervisele koolis ja töökohal. Ühismeetme kohaldamisaeg oli küll
lühike, kuid COVID-19 pandeemia kontekstis hakati vaimsele tervisele taas suuremat
tähelepanu pöörama.
Nakkushaiguste valdkonnas kehtib otsus nr 1082/2013/EL, millega on loodud
raamistik piiriüleste terviseohtude käsitlemiseks. ECDC on loonud varajase hoiatamise
ja reageerimise süsteemi ning terviseohutuse komitee koordineerib reageerimist
haiguspuhangutele ja epideemiatele. Koostöö ÜRO Maailma Terviseorganisatsiooniga
on neil puhkudel otsustavalt tähtis, nagu näitas 2020. aasta algul alanud COVID-19
pandeemia. Kiirmenetluse korras võeti vastu arvukalt sihtotstarbelisi meetmeid,
mida saab jälgida spetsiaalsel EUR-Lexi veebisaidil ja komisjoni koroonaviirusele
reageerimise veebisaidil. Peamised regulatiivsed algatused olid järgmised:
— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2020. aasta määrus (EL)

2020/1043, mis käsitleb kliiniliste uuringute tegemist geneetiliselt muundatud
organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud
koroonaviirushaiguse (COVID-19) raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite
tarnimist;

— komisjoni teatised „ELi strateegia COVID-19 vaktsiinide kohta“ ja „Valmisolek
COVID-19 vaktsineerimisstrateegiateks ja vaktsiinide kasutuselevõtuks“;

— nõukogu 13. oktoobri 2020. aasta soovitus, millega kehtestatakse COVID-19
pandeemiale reageerimiseks reisimisega seotud meetmete ühised kriteeriumid
ja ühine raamistik. Soovituse eesmärk on aidata liikmesriikidel otsuste tegemisel
lähtuda iga piirkonna epidemioloogilisest olukorrast.

— Komisjon jätkas kogu 2020. aasta jooksul täiendavate meetmete võtmist, et
suurendada kõigi liikmesriikide vastupanuvõimet mitmes valdkonnas. Meetmed
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hõlmavad riiklike kontaktrakenduste ühendamist, reisierandite laiendamist,
ulatuslikumat testimist ja vaktsiinivarude tagamist. COVID-19-le reageerimise
pakett hõlmab järgmist:

— komisjoni teatis COVID-19-le reageerimise lisameetmete kohta;

— komisjoni soovitus COVID-19 testimisstrateegiate kohta;

— komisjoni soovitus antigeeni kiirtestide kasutamise kohta;

— Euroopa terviseliidu loomise ja ELi piiriülestele terviseohtudele vastupanu võime
suurendamine, mille raames nõukogu võttis 2022. aasta oktoobris vastu tõsiseid
piiriüleseid terviseohte käsitleva määruse, millega laiendati ECDC mandaati ja anti
HERA-le lisavolitused. Euroopa Ravimiameti volitusi pikendati juba 1. märtsil 2022.

Narkootikumide, alkoholi ja tubaka tarbimine on eluviisiga seotud tegurid, millel
on ränk mõju inimeste tervisele, ning võitlus nende vastu on rahvatervisepoliitika
tähtis ülesanne. Selle võitluse olulised teetähised on tubakatoodete direktiiv (direktiiv
2014/40/EL, mida kohaldatakse alates 2016. aastast) ja tubakamaksu direktiiv
(nõukogu direktiiv 2011/64/EL).
Nõukogu kiitis 2020. aasta detsembris heaks uue ELi narkostrateegia aastateks
2021–2025. Dokumendis kehtestatakse üldine poliitiline raamistik ja sätestatakse
ebaseaduslikke uimasteid käsitleva ELi poliitika strateegilised prioriteedid kolmes
peamises valdkonnas – narkootikumide pakkumise ja nõudluse vähendamine ning
uimastitega seotud kahju piiramine. ELi 2006. aasta alkoholistrateegia läbivaatamine
näib praegu olevat takerdunud.
Laste rasvumist käsitlev ELi tegevuskava aastateks 2014–2020 oli oluline samm
rasvumise vastase võitluse meetmete ühtlustamiseks. Kuigi vahehindamine näitas, et
kava on võimalik veelgi tugevdada, ning nõukogu leidis, et see ei ole piisavalt tõhus,
ei ole seda veel ajakohastatud.
3. Ühiskondlikud muutused, demograafiline üleminek
Hiljutised demograafilised suundumused on toonud tervishoiupoliitika keskmesse uued
teemad. ELi elanikkonna vananemine, nõudlus parema elukvaliteedi järele vanemas
eas ja tervishoiusüsteemide kestlikkuse küsimus vajavad käsitlemist. WHO algatas
2020. aastal tervena vananemise aastakümne ja sellega seoses avaldas komisjon
2021. aasta jaanuaris rohelise raamatu vananemise kohta.
Hiljutine rändekriis ja suure hulga väljastpoolt ELi pärit rändajate saabumine ajendas
2016. aastal vastu võtma kolmandate riikide kodanike integreerimise tegevuskava.
Tegevuskavas käsitletakse muu hulgas rändajate tervisega seotud probleeme, kaasa
arvatud ligipääs tervishoiuteenustele. 2020. aastal esitas komisjon Euroopa rände
tegevuskava ning uue rände- ja varjupaigapakti, mille eesmärk on Euroopa poliitikat
selles valdkonnas veelgi ühtlustada.
Juba 2015. aastal nõudis parlament meetmeid laste ebavõrdsuse vähendamiseks
muu hulgas tervishoius ning lastegarantii kehtestamist laste vaesuse vastu võitlemise
ELi kava raames. 2021. aasta juunis võttis nõukogu vastu komisjoni ettepaneku
Euroopa lastegarantii loomise kohta. Järgmise sammuna koostavad liikmesriigid
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riiklikke kavasid, milles kirjeldatakse, kuidas nad rakendavad lastegarantiid 2030.
aastani.
4. Ravimid (2.2.5)
2014. aastal vastu võetud uut kliiniliste uuringute määrust hakati kohaldama 2022.
aasta alguses. Meditsiiniseadmete ja in vitro diagnostikaseadmete valdkonnas jõustus
2021. ja 2022. aastal kaks uut määrust.
Lähiaastate poliitilises päevakorras on ligipääs taskukohastele ravimitele ja ravimite
nappuse vähendamine, eelkõige seoses Brexitiga. Lasteravimeid ja haruldasi
haigusi käsitlevate õigusaktide ning verd, kudesid ja rakke käsitlevate direktiivide
hindamine valmistab ette võimalikke muudatusi. Parlament on juba väljendanud muret
vaktsiinikõhkluse ja vaktsineerimise vähenemise pärast[2] ning avaldanud arvamust
antimikroobikumiresistentsust käsitleva Euroopa terviseühtsuse tegevuskava kohta.
Need küsimused jäävad ka lähiaastatel kesksele kohale.
5. E-tervis
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia parandab kogu terviseküsimuste tsüklit alates
ennetamisest kuni diagnoosimise ja ravini ning tervise ja elustiili jälgimise ja juhtimiseni.
Tervishoiusektori digitaliseerimine on osa ELi digitaalse ühtse turu strateegiast ja avab
suured võimalused. Et digitaliseerimine õnnestuks, valmistatakse ette mitut meedet.
Komisjoni 2018. aasta teatises tervise- ja hooldusvaldkonna digiteerimise
võimaldamise kohta digitaalsel ühtsel turul on prioriteediks kodanike turvaline ligipääs
oma terviseandmetele, sealhulgas ka üle piiride, personaalmeditsiin ühise Euroopa
andmetaristu kaudu, mis võimaldab teadlastel ja teistel tervishoiutöötajatel kogu
ELis ressursse koondada, ning kodanike mõjuvõimu suurendamine, andes neile
digivahendid, mis võimaldavad kasutaja tagasisidet ja isikukeskset hooldust (mobiilsed
tervishoiulahendused, personaalmeditsiin). E-tervise digiteenuste taristu tagab selleks
füüsilise võrgu. 2022. aasta mais esitati seadusandlik ettepanek tervishoiu Euroopa
andmeruumi kohta.
6. Piiriülene tervishoid
2011. aasta direktiivis patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius on
sätestatud tingimused, mille kohaselt patsient võib arstiabi saamiseks reisida teise ELi
liikmesriiki ja taotleda selliste teenuste hüvitamist.
7. Tervisetehnoloogia hindamine
2021. aasta detsembris võeti vastu uus määrus, et tugevdada liikmesriikide ELi
tasandi koostööd tervisetehnoloogia hindamisel. Hinnatakse uue või olemasoleva
tervisetehnoloogia (ravimid, meditsiiniseadmed ja diagnostikavahendid, kirurgilised
protseduurid ning haiguste ennetamise, diagnoosimise või ravi meetmed) lisaväärtust
võrreldes muu tervisetehnoloogiaga.

[2]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52018IP0188
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https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trial-regulation
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM:2018:233:FIN
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https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_et
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EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Parlament on järjekindlalt pooldanud ühtse rahvatervisepoliitika loomist. Samuti
on ta mitmesuguseid teemasid käsitlevate arvamuste, uuringute, arutelude,
kirjalike deklaratsioonide ja algatusraportite abil aktiivselt püüdnud tervishoiupoliitikat
tugevdada ja edendada. Praeguse ametiaja alguses asus parlament aktiivsemalt
tegevuskava kujundama, rõhutades, et vähktõvest jagusaamine peab saama ELi
tervishoiupoliitika peamiseks prioriteediks. COVID-19 kriisi puhkedes asus parlament
aktiivselt edendama Euroopa koordineeritud reageerimist ning rõhutas vajadust teha
tervishoiu valdkonnas senisest palju tihedamat koostööd, et luua Euroopa terviseliit.
Euroopa Parlamendis tegeleb tervishoiuvaldkonnaga esmajoones keskkonna-,
rahvatervise ja toiduohutuse komisjon (ENVI), kelle tegevus moodustas
parlamendi kaheksandal ametiajal (2014.–2019. aastal) üle 10% parlamendi
kogu seadusandlustegevusest. Mitu tulevase Euroopa rohelise kokkuleppe paketi
komponenti mõjutavad otseselt või kaudselt ka tervist, näiteks puhta ja
ringmajanduse strateegia, saastevaba majanduse eesmärk ning toiduahela kestlikkuse
ja kliimaneutraalsuse eesmärk. Sellega seotud õigusaktid võetakse vastu koos
parlamendi kui kaasseadusandjaga. Oma kontrolliõigust kasutades kontrollib
parlament komisjoni esitatud delegeeritud õigus- ja rakendusakte seoses varem vastu
võetud õigusaktidega ning vajaduse korral esitab nende suhtes vastuväiteid.
ENVI tervishoiutöörühm edendab aktiivselt Euroopa Parlamendi liikmete ja ekspertide
koostööd aktuaalseimates tervishoiuküsimustes, korraldades temaatilisi seminare.

Christian Kurrer
12/2022
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