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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

valge raamatu „Üheskoos tervise nimel: ELi strateegiline lähenemine aastateks 2008–
2013” kohta
(2008/0000(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 152 ja artikleid 163–173;

– võttes arvesse komisjoni valget raamatut „Üheskoos tervise nimel: ELi strateegiline 
lähenemine aastateks 2008–2013” (KOM(2007)0630);

– võttes arvesse nõukogu järeldusi valge raamatu „Üheskoos tervise nimel: ELi strateegiline 
lähenemine aastateks 2008–2013” kohta;

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust valge raamatu „Üheskoos tervise nimel: ELi 
strateegiline lähenemine aastateks 2008–2013” kohta;

– võttes arvesse ühenduse teist tervise tegevusprogrammi aastateks 2008–20131;

– võttes arvesse nõukogu järeldusi ELi tervishoiusüsteemide ühiste väärtuste ja põhimõtete 
kohta2;

– võttes arvesse nõukogu 2. juuni 2004. aasta otsust 2004/513/EÜ Maailma 
Tervishoiuorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni 
sõlmimise kohta3;

– võttes arvesse nõukogu järeldusi naiste tervise kohta4;

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013);

– võttes arvesse valget raamatut toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud 
terviseküsimustega tegelemise Euroopa strateegia kohta (KOM(2007)0279);

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni suuniseid raamstrateegias „Tervis kõigile 
21. sajandil“;

– võttes arvesse oma 22. aprilli 2008. aasta resolutsiooni elundidoonorluse ja elundite 
siirdamise kohta: poliitikameetmed ELi tasandil5; 

– võttes arvesse oma 10. aprilli 2008. aasta resolutsiooni vähktõvega võitlemise kohta 

                                               
1 ELT L 301, 20.11.2007.
2 ELT C 146, 22.6.2006, lk 1.
3 ELT L 213, 15.06.2004, lk 8.
4 ELT C 146, 22.6.2006, lk 4.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA-PROV(2008)0130.
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laienenud Euroopa Liidus1;

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni ühenduse töötervishoiu ja 
tööohutuse strateegia kohta aastateks 2007–20122;

– võttes arvesse oma 12. juuli 2007. aasta resolutsiooni südame-veresoonkonna haigustega 
võitlemise kohta3;

– võttes arvesse oma 6. septembri 2006. aasta resolutsiooni elanikkonna vaimse tervise 
parandamise kohta: Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia väljatöötamine4;

– võttes arvesse oma 23. veebruari 2005. aasta resolutsiooni Euroopa keskkonna- ja 
tervisealase tegevuskava 2004–2010 kohta5;

– võttes arvesse oma 27. aprilli 2006. aasta deklaratsiooni diabeedi kohta6;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45,

A. arvestades, et tervis on üks kõige kallimaid väärtusi ja arvestades, et meie eesmärk on 
tervis kõigile;

B. arvestades, et vähktõve, diabeedi, südame-veresoonkonna haiguste, vaimuhaiguste, 
ülekaalulisuse ja rasvumise probleemide ning HIV/AIDSi juhtumite arvu kasv ning uued 
väljakutsed ohustavad järjest rohkem tervist Euroopa Liidus ja väljaspool seda;

C. võttes arvesse võimalikke piiriülese mõõtmega uusi ohte, näiteks pandeemiaid, 
nakkushaiguste esinemislaadi muutusi ja bioterrorismi, ning kliimamuutuse ja 
üleilmastumise tagajärgi, eriti toidu ja väljarände osas;

D. arvestades, et elanikkonna vananemine muudab haiguste esinemislaadi ja avaldab survet 
ELi tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkusele;

E. arvestades, et tervishoiusüsteemid erinevad liikmesriikide vahel ja sees tugevalt;

F. F. arvestades, et kodanikud ootavad järjest enam ühiseid tervishoiumeetmeid;

G. arvestades, et eksisteerivad valdkonnad, kus liikmesriigid ei saa üksipäini tõhusalt 
tegutseda ja arvestades, et Euroopa Liit on pühendunud ühisele tervishoiupoliitikale, 
millega ta saab luua Euroopa lisaväärtust (nt teabe ja heade tavade vahetus);

H. arvestades, et nõudmine patsientide, tervishoiutöötajate ja tervishoiuteenuste liikuvuse 
järele kasvab;

I. arvestades, et investeering tervisesse on oluline inimkapitali arenguks ja omab kaudset 
                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA-PROV(2008)0121.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA-PROV(2008)0009.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0346.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0341.
5 ELT C 304 E, 1.12.2005, lk 264.
6 ELT C 296 E, 6.12.2006, lk 273.
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mõju majanduslikule edukusele;

J. arvestades, et haiguste ennetamise võimalused jäävad kasutamata;

K. arvestades, et 40% tervishoiukulutustest on seotud ebatervislike eluviisidega (alkohol, 
tubakas, vähene kehaline liikuvus, toitumine),

1. tervitab komisjoni valget raamatut ühenduse tervishoiustrateegia kohta aastateks 2008–
2013 ja toetab selles esitatud väärtusi, põhimõtteid, strateegilisi eesmärke ning 
erimeetmeid;

2. usub, et uute terviseohtude olemasolu tõttu on vaja tegeleda tervisega kui poliitiliselt 
üliolulise teemaga Lissaboni lepingu ja Lissaboni strateegia vaimus;

3. rõhutab, et tervishoid vajab tõhusa poliitika toetust kõigis valdkondades ja kõigil 
tasanditel liikmesriikides ja Euroopa Liidus (tervishoid kõigis poliitikavaldkondades) ja 
globaalsel tasandil; 

4. rõhutab, et tegevuskavad peaks eriti tegelema vajadusega vähendada nakkus- ja 
mittenakkuslike haigusi;

5. teeb ettepaneku, et komisjon seab esmatähtsaks eesmärgiks tervishoius valitseva 
ebavõrdsuse vähendamise nii liikmesriikide vahel ja sees kui ka erinevate sotsiaalsete 
gruppide vahel;

6. rõhutab, et meetmed, mille eesmärgiks on tervishoius valitseva ebavõrdsuse vähendamine, 
peaksid hõlmama sihipärast edendamist ja üldsuse harimist;

7. usub, et pingutusi haiguste ennetamiseks tuleks märkimisväärselt suurendada ja nõustub, 
et kulutused tervisele ei ole mitte ainult kulu, vaid ka investeering;

8. usub, et kodanike õigused ja nende vastutus oma tervise eest peaksid olema põhilised; 
rõhutab tervishoiualase harituse programmide ning kõikides ühiskonnasektorites tervislike 
eluviiside harrastamise propageerimise tähtsust;

9. ootab, et komisjon pööraks erilist tähelepanu tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkusele ja 
selles kontekstis ka ravimitööstuse rollile; 

10. tervitab kavatsust määratleda tervishoiu põhiväärtused ja kehtestada tervisenäitajate 
süsteem (riiklikul ja piirkondlikul tasandil) ning edendada tervishoiualase harituse 
programme;

11. tervitab kavatsust edendada tervist ja haiguste ennetamist „tervis kõigile“ vaimus kõigis 
vanusegruppides; rõhutab vajadust tõsta esile olulisemad tervisega seotud teemad, nagu 
toitumine, rasvumine, kehaline aktiivsus, alkoholi, narkootikumide ja tubaka tarbimine ja 
keskkonnariskid, võttes samal ajal arvesse soolist aspekti, tagades tervena vananemise ja 
vähendades krooniliste haiguste koormat;

12. usub, et tegevus tervislike eluviiside propageerimiseks perekondades, koolides, 
töökohtades ja vabaaja veetmise paikades on eduka haiguste ennetamise jaoks oluline;
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13. toetab tegevust konkreetsete haiguste alal ning usub, et selle tõhustamiseks on vaja luua 
sobivad töömeetodid ja -korraldus, et parandada institutsioonidevahelist koostööd;

14. juhib tähelepanu, et piirkondlikud ja kohalikud tervishoiuasutused on paljudes 
liikmesriikides tihti vastutavad tervishoiusektori kavandamise, juhtimise, toimimise ja 
arengu eest ja samuti kannavad rahalist vastutust selle sektori eest, omavad põhjalikke 
teadmisi ning arusaamist tervishoiusektorist ja on olulised partnerid tervishoiupoliitika 
kujundamisel ja rakendamisel;

15. kutsub komisjoni üles toetama e-tervise arendamist;

16. tervitab komisjoni ettepanekut Euroopa Ühenduse tasandil struktureeritud koostöö 
mehhanismi loomiseks ning sidusrühmadega tihedama koostöö tegemiseks koos 
kodanikuühiskonna osalemisega; rõhutab vajadust kaasata partnerlusse tööandjate ja 
töövõtjate organisatsioonid;

17. nõustub, et käesoleva strateegia meetmeid tuleb toetada olemasolevate 
rahastamisvahenditega kuni praeguse finantsraamistiku lõpuni (2013. aastani) ilma 
täiendavate eelarveliste tagajärgedeta;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

2007. aasta lõpus võttis komisjon vastu ELi tervishoiustrateegia „Üheskoos tervise nimel: ELi 
strateegiline lähenemine aastateks 2008–2013”, mis põhineb liikmesriikide ja ühenduse 
kohustusel austada tervishoiupoliitika ühiseid väärtusi ja põhimõtteid, tagada kodanikele 
tingimused rakendada nende endi tervisega seonduvaid õigusi ja kohustusi terve nende elu 
jooksul ja olla aktiivselt kaasatud otsustusprotsessi ja kohandada tervishoidu vastavalt 
patsientide vajadustele, vähendada tervishoius valitsevat ebaõiglust erinevate sotsiaalsete 
gruppide, liikmesriikide ja piirkondade vahel, võtta investeeringuid tervisesse 
majandusarengu tingimusena ja järjekindlalt lisada tervis kõigil tasanditel tehtavasse 
poliitikasse. 

Tervis on inimeste elu üks olulisemaid väärtusi. Muret tekitavad tervisesuundumused, eriti 
vähktõve, südame-veresoonkonna haiguste, diabeedi ja rasvumise juhtumite arvu kasv 
vaatamata ravimeetodite arengule, tähendavad, et see väärtus on üha enam ohustatud.

Lisaks sellele toovad elanikkonna vananemine, kliimamuutus ja üleilmastumine endaga kaasa 
uusi väljakutseid. Räägitakse potentsiaalsetest pandeemiatest ja bioterrorismist. Maailma 
Terviseorganisatsioon ennustab järgnevatel aastatel vähiepideemiat. Vahepeal kasvab nõudlus 
patsientide ja tervishoiutöötajate liikuvuse järele. 
Tervishoiusüsteemid ja nende rahastamine langevad järjest suurema surve alla. Viimastel 
aastatel on ravimite hinnad tõusnud üldistest tervishoiukuludest kiiremini, põhjustades nii 
üldsuse mure tervishoiu võrdsuse ning tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkuse pärast. Mitmed 
liikmesriigid püüavad oma tervishoiusüsteeme reformida.

Liikmesriikide vahel ja sees eksisteerivad tervishoius suured ebavõrdsused. Vähktõve puhul 
on ellujäämismäärade erinevus uute ja vanade liikmesriikide vahel nii suur, et me võime 
rääkida „tervishoiu raudsest eesriidest“. Kuigi elanikkond üldiselt vananeb, on EUROSTATi 
andmete kohaselt naiste keskmise eluea erinevus sünnihetkel eri liikmesriikides 9 aastat, 
meeste puhul on see erinevus 13 aastat ning imikute suremus erineb 6 korda. EL peab selles 
valdkonnas tugevdama meetmeid ebavõrdsuse vähendamiseks, eriti heade tavade vahetamise 
kaudu erinevates valdkondades, sihipärase edendamise ja üldsuse harimise kaudu parema 
tervishoiu nimel.

Tervist mainiti juba Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingus ja sellele on igas 
järgnevas lepingus pööratud üha enam tähelepanu. Kuigi Amsterdami lepingu artikli 152 järgi 
jääb tervis liikmesriikide pädevusse, püüab EL ühenduse ja valitsustevahelise meetodi 
kasutamisega saavutada tõhusat poliitikat valdkondades, kus liikmesriigid üksipäini tõhusalt 
tegutseda ei saa. Subsidiaarsuse põhimõtte järgimine peaks olema üks koostöö lähtepunkte, 
mitte vabandus ühistegevuse mittealgatamiseks.

On selge, et tervishoiusektor vajab pikaajalist strateegilist ja terviklikku lähenemist, mis 
nõuab kõigi liikmesriikide ja ELi tasandi peamiste osapoolte koostööd. Koostöö 
parandamiseks peame me määratlema, millised institutsioonidevahelise koostöö vormid 
võivad suurendada meie ühiste jõupingutuste tõhusust.

Haiguste ennetamise valdkonnas on vaja olulist strateegilist läbimurret. Kuigi haiguste 
ennetamist on juba aastaid esile tõstetud, kulutatakse sellele vaid 3% tervishoiu eelarvest. 
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Samal ajal teame me, et ennetuspoliitikaga saaksime me palju paremaid tulemusi saavutada, 
sest 40% haigustest on seotud ebatervete eluviisidega ja kolmandik vähktõbedest on 
välditavad.

Lissaboni strateegia teeb selgeks, et tervis on väga oluline majanduslik tegur. Tervishoidu 
investeeritud raha ei peaks võtma lihtsalt kuluna, vaid inimkapitali kvaliteeti tehtud 
investeeringu olulise osana. 

Tervist tuleb seega pidada üheks olulisemaks sotsiaalseks ja poliitiliseks valdkonnaks, millel 
ELi tulevik põhineb. Kui me soovime parandada tervishoiu üldist taset, peame me võimalikult 
kiiresti rakendama ühtset sektoritevahelist tervishoiupoliitikat, mida koordineeritakse 
erinevate tasandite vahel (tervishoid kõigis poliitikavaldkondades). See tähendab, et 
tervishoiupoliitika peab olema ära mainitud reformitud ühises põllumajanduspoliitikas 
(rõhutades tervisliku toidu tootmist), keskkonnakaitsepoliitikas, tööstuspoliitikas, 
transpordipoliitikas, arengupoliitikas, teadusuuringutes ja tehnoloogilises innovatsioonis, 
hariduses, spordis ja sotsiaalses hoolekandes.

Sellise poliitika eesmärgiks peab olema tervise saavutamine kõigile koos kodanikele 
võimaluse andmisega valida tee parema tervise poole. 

Selles kontekstis pakuvad komisjoni valge raamat ja nõukogu 2007. aasta detsembri 
järeldused aluse rohkemateks ühismeetmeteks, et saavutada tervishoiupoliitika tõhus areng. 
Me peame määratlema tervishoiu põhiväärtused, ELi tervishoiunäitajate süsteemi ja viisid 
ebavõrdsuse vähendamiseks tervishoius, välja töötama analüütiliste tervisliku seisukorra 
uuringute, tervisesse investeerimise ning majanduskasvu ja arengu programmi, võtma vastu 
meetmed, edendamaks tervist kõigis vanusegruppides, rakendama meetmeid seoses tubaka, 
toitumise, alkoholi, vaimse tervise ja teiste tervist mõjutavate teguritega, tugevdama 
mehhanisme terviseohtude jälgimiseks ja nendele reageerimiseks, toetama innovatsiooni 
tervishoiusüsteemides ja pakkuma välja mehhanisme ELi institutsioonide vahelise 
struktureeritud koostöö rakendamiseks.
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