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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Valkoisesta kirjasta "Yhdessä terveyden hyväksi: EU:n strateginen toimintamalli 
vuosiksi 2008-2013"
(2008/0000(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan ja 163–173 artiklan,

– ottaa huomioon komission Valkoisen kirjan "Yhdessä terveyden hyväksi: EU:n 
strateginen toimintamalli vuosiksi 2008–2013" (KOM(2007)0630),

– ottaa huomioon neuvoston päätelmät komission Valkoisesta kirjasta "Yhdessä terveyden 
hyväksi: EU:n strateginen toimintamalli vuosiksi 2008–2013"

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon komission Valkoisesta kirjasta "Yhdessä 
terveyden hyväksi: EU:n strateginen toimintamalli vuosiksi 2008–2013"

– ottaa huomioon terveysalan toisen toimintaohjelman 2008–20131

– ottaa huomioon neuvoston päätelmät Euroopan unionin terveysjärjestelmien yhteisistä 
arvoista ja periaatteista2, 

– ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakoinnin torjuntaa koskevan 
puitesopimuksen tekemisestä 2 päivänä kesäkuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 
2004/513/EY3

– ottaa huomioon neuvoston päätelmät naisten terveydestä4, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013),

– ottaa huomioon "Valkoisen kirjan ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä 
terveyskysymyksiä koskevasta eurooppalaisesta strategiasta" (KOM(2007)0279),

– ottaa huomioon puiteohjelmaan "Terveyttä kaikille 2000-luvulla" liittyvät Maailman 
terveysjärjestön ohjeet,

– ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman aiheesta elinten luovutus 
ja elinsiirrot – poliittiset toimet EU:n tasolla5,

                                               
1 EUVL L 301, 20.11.2007.
2 EUVL C 146, 22.6.2006, s. 1.
3 EUVL L 213, 15.6.2004, s. 8.
4 EUVL C 146, 22.6.2006, s. 4.
5 Hyväksytyt tekstit, P6_TA-PROV(2008)0130.
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– ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman syövän torjunnasta 
laajentuneessa Euroopan unionissa1,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman yhteisön työterveys- ja 
työturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2007–20122,

– ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman toimista sydän- ja 
verisuonisairauksien torjumiseksi3 ,

– ottaa huomioon 6. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman väestön mielenterveyden 
parantamisesta – Tavoitteena Euroopan unionin mielenterveysstrategia4,

– ottaa huomioon 23. helmikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan 
ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta vuosiksi 2004–20105,

– ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2006 antamansa diabetesta koskevan kannanoton6,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

A. ottaa huomioon, että terveys on yksi kallisarvoisimmista asioista ja että päämääräksi on
asetettu "terveyttä kaikille",

B. ottaa huomioon, että syövän, diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien, 
mielenterveysongelmien, ylipainon ja liikalihavuuden yleistyminen sekä HI-virus ja aids 
ovat uusien haasteiden ohella yhä merkittävämpiä terveyden riskitekijöitä Euroopan 
unionissa ja sen ulkopuolella, 

C. ottaa huomioon mahdolliset uudet rajat ylittävät terveysuhat, kuten pandemiat, muutokset 
tartuntatautien esiintymisessä ja bioterrorismin sekä ilmastonmuutoksen ja globalisaation 
seuraukset, etenkin elintarvikkeiden ja siirtolaisuuden osalta,

D. ottaa huomioon, että väestön ikääntyminen saa aikaan muutoksia tautien esiintymisessä ja 
lisää terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyteen kohdistuvaa painetta,

E. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden välillä ja sisällä on suuria eroja terveydenhuollossa,

F. ottaa huomioon, että kansalaiset odottavat enemmän yhteisiä terveyden alan toimia,

G. ottaa huomioon, että tietyillä aloilla jäsenvaltiot eivät pysty toimimaan tehokkaasti yksin 
ja että Euroopan unioni on sitoutunut yhteiseen terveyspolitiikkaan, jonka avulla voidaan 
saada lisäarvoa (esim. tietojen ja hyvien toimintatapojen vaihto),

H. ottaa huomioon, että potilaiden sekä terveydenhoidon ammattilaisten ja palvelujen 
liikkuvuustarve kasvaa,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA-PROV(2008)0121.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA-PROV(2008)0009.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA-PROV(2007)0346.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA-PROV(2006)0341.
5 EUVL C 304 E, 1.12.2005, s. 264.
6 EUVL C 296 E, 6.12.2006, s. 273.
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I. ottaa huomioon, että terveyteen investoiminen on tärkeää inhimillisen pääoman 
kehittämisen kannalta ja se vaikuttaa epäsuorasti taloudelliseen menestymiseen, 

J. ottaa huomioon, että tautien ehkäisymahdollisuuksia jätetään edelleen hyödyntämättä,

K. ottaa huomioon, että 40 prosenttia terveysmenoista liittyy epäterveelliseen elämäntapaan 
(alkoholi, tupakka, toimettomuus, ruokavalio),

1. pitää tervetulleena komission valkoista kirjaa yhteisön terveysstrategiasta vuosille 2008–
2013 ja antaa tukensa siinä esitetyille arvoille, periaatteille, strategisille päämäärille ja 
erityistoimille;

2. uskoo, että uusien terveysuhkien takia terveyttä on tarkasteltava tärkeänä poliittisena 
kysymyksenä Lissabonin sopimuksen ja Lissabonin strategian hengessä;

3. tähdentää, että terveydenhuoltoa on tuettava tehokkailla toimilla jäsenvaltioissa ja 
Euroopan unionissa kaikilla aloilla ja kaikilla tasoilla ("Terveys kaikissa politiikoissa") 
sekä maailmanlaajuisesti;

4. tähdentää, että toimintasuunnitelmissa olisi otettava huomioon erityisesti tarve saada 
tarttuvat ja ei-tarttuvat taudit vähenemään;

5. ehdottaa komissiolle, että se asettaisi ensisijaiseksi tavoitteekseen kaventaa eriarvoisuutta 
terveyskysymyksissä sekä jäsenvaltioiden välillä ja sisällä että eri sosiaaliryhmien välillä; 

6. tähdentää, että kohdennettu terveyden edistäminen ja kansalaiskasvatus olisi otettava 
osaksi eriarvoisuuden vähentämiseksi toteutettavia toimia terveyskysymyksissä;

7. katsoo, että sairauksien ennalta ehkäisemiseen olisi panostettava huomattavasti enemmän 
ja on samaa mieltä siitä, että terveyteen käytettävät rahat eivät ole pelkkiä kustannuksia 
vaan samalla investointeja;

8. katsoo, että kansalaisten oikeuksien ja vastuun omasta terveydestä olisi oltava keskeisessä 
asemassa; korostaa terveysosaamiseen liittyvien ohjelmien merkitystä ja kaikkien 
yhteiskuntaryhmien kannustamista terveellisiin elämäntapoihin;

9. odottaa komission kiinnittävän erityistä huomiota terveydenhuoltojärjestelmien 
kestävyyteen ja sen yhteydessä myös lääketeollisuuden asemaan; 

10. suhtautuu myönteisesti aikomukseen määritellä perustavaa laatua olevat terveysarvot ja 
luoda terveysindikaattorijärjestelmä (kansallisella ja alueiden välisellä tasolla) sekä 
edistää terveysosaamiseen liittyviä ohjelmia;

11. suhtautuu myönteisesti suunnitelmaan edistää terveyttä ja sairauksien ehkäisyä kaikissa 
ikäryhmissä "terveyttä kaikille" -periaatteen mukaisesti; tähdentää, että on tuotava esiin 
keskeisimpiä terveyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten ravitsemusta, liikalihavuutta, 
liikuntaa, alkoholin ja huumeiden käyttöä, tupakointia ja ympäristöriskejä, sukupuolen 
merkitystä unohtamatta, ja tuettava terveenä ikääntymistä sekä kroonisten sairauksien 
taakan vähentämistä;
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12. uskoo, että sairauksien ehkäisyn kannalta terveellisten elämäntapojen edistäminen 
kodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja vapaa-ajan harrastuksissa on keskeisessä asemassa;

13. antaa tukensa tietyntyyppisiin sairauksiin kohdennetuille toimille ja uskoo, että niiden 
tehostamiseksi ja eri instituutioiden välisen yhteistyön parantamiseksi on kehitettävä 
sopivia työskentelymenetelmiä ja organisaatiota;

14. tähdentää, että monissa jäsenvaltioissa alueelliset ja paikalliset terveysviranomaiset 
vastaavat usein terveydenhuollon suunnittelusta, hallinnoinnista, toiminnasta ja 
kehittämisestä ja kantavat siitä myös taloudellisen vastuun; ne tietävät ja tuntevat 
terveyssektorin perinpohjaisesti ja ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita terveyspolitiikan 
muotoilussa ja täytäntöönpanossa;

15. kehottaa komissiota antamaan tukensa sähköisen terveydenhuollon kehittämiselle;

16. suhtautuu myönteisesti komission ehdottamaan jäsennettyyn EY-tason 
yhteistyöjärjestelyyn ja tiiviimpään yhteistyöhön sidosryhmien kanssa sekä 
kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen; korostaa tarvetta ottaa työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöt kumppanuusosapuoliksi;

17. on samaa mieltä siitä, että strategiaan kuuluvia toimia on tuettava nykyisillä 
rahoitusvälineillä nykyisen rahoituskehyksen päättymiseen saakka (vuonna 2013) ilman 
ylimääräisiä talousarviovaikutuksia;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Komissio vahvisti vuoden 2007 lopussa EU:n terveysstrategian "Yhdessä terveyden hyväksi: 
EU:n strateginen toimintamalli vuosiksi 2008–2013", jonka perustana on jäsenvaltioiden ja 
yhteisön sitoutuminen yhteisten terveyspolitiikan arvojen ja periaatteiden noudattamiseen. 
Samalla ne sitoutuvat tarjoamaan kansalaisille edellytykset käyttää oikeuksiaan ja huolehtia 
omaan terveyteensä liittyvästä vastuusta läpi elämän sekä osallistua aktiivisesti 
päätöksentekoprosesseihin ja terveydenhuollon mukauttamiseen potilaiden tarpeisiin. Lisäksi 
osapuolet sitoutuvat vähentämään terveyteen liittyvää eriarvoisuutta eri sosiaaliryhmien sekä 
jäsenvaltioiden ja alueiden välillä, suhtautumaan terveydenhuollon investointeihin 
taloudellisen kehityksen edellytyksenä ja ottamaan terveysnäkökohdat johdonmukaisesti 
huomioon politiikan kaikilla tasoilla.

Terveys on yksi ihmiselämän kallisarvoisimpia asioita. Huolimatta hoitojen kehittymisestä 
terveyttä uhkaavat yhä enenevässä määrin huolestuttavat kehityssuunnat, erityisesti syövän, 
sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen ja liikalihavuuden yleistyminen.

Väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos ja globalisaatio tuovat myöskin uusia haasteita. 
Puhutaan pandemioiden ja bioterrorismin mahdollisuudesta. Maailman terveysjärjestö WHO 
ennustaa tuleville vuosille syöpäepidemiaa. Samanaikaisesti potilaiden sekä terveydenhoidon 
ammattilaisten ja palvelujen liikkuvuustarve kasvaa.
Terveydenhuoltojärjestelmiin ja niiden rahoitukseen kohdistuu yhä suurempia paineita. Viime 
vuosina lääkkeiden hinnat ovat nousseet terveydenhoidon kokonaiskustannuksia nopeammin, 
mikä on yleisesti herättänyt huolta terveydenhuollon tasa-arvoisuudesta ja 
terveydenhuoltojärjestelmien kestävyydestä. Monet jäsenvaltiot pyrkivät uudistamaan 
terveydenhuoltojärjestelmiään.

EU:n jäsenvaltioiden välillä ja sisällä esiintyy suurta terveyteen liittyvää eriarvoisuutta. 
Syöpäpotilaiden eloonjäämisasteissa on niin suuria eroja uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden 
välillä, että voidaan puhua "terveydenhoidon rautaesiripusta". Vaikka EU:ssa väestö ikääntyy 
kokonaisuudessaan, Eurostatin mukaan naisten elinajan odote syntymähetkellä vaihtelee EU-
maiden välillä 9 vuodella ja miesten 13 vuodella ja imeväiskuolleisuus on joissakin maissa 
kuusi kertaa suurempi kuin toisissa. Eriarvoisuuden vähentämiseksi EU:n on tehostettava 
toimintaansa, etenkin hyvien käytäntöjen vaihtoa eri aloilla ja kohdistettuja toimia sekä 
kansalaiskasvatusta terveyden edistämiseksi.

Terveys mainittiin jo hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksessa ja kaikissa myöhemmissä 
sopimuksissa sen merkitystä on entisestään korostettu. Vaikka Amsterdamin sopimuksen 
152 artiklan mukaan terveys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, EU pyrkii yhteisön 
toiminnalla ja hallitustenvälisellä menetelmällä tehokkaaseen politiikkaan niillä aloilla, joilla 
jäsenvaltiot eivät pysty toimimaan tehokkaasti yksinään. Toissijaisuusperiaatteen 
noudattaminen olisi nähtävä yhdeksi yhteistyön lähtökohdaksi eikä tekosyyksi yhteisen 
toiminnan välttämiseen.

Terveyssektorilla tarvitaan epäilemättä pitkän aikavälin strategiaa ja kattavaa lähestymistapaa, 
mikä edellyttää jäsenvaltioiden ja EU:n kaikkien keskeisimpien toimijoiden yhteistyötä. Jos 
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haluamme kehittää yhteistyötä, meidän on määritettävä toimielinten välisen yhteistyön 
muodot, joilla kyetään lisäämään yhteisten toimien tehokkuutta.

Tautien ehkäisy on ala, jolla tarvitaan strategista läpimurtoa. Vaikka tautien ehkäisyn 
merkityksestä on puhuttu jo vuosia, siihen käytetään edelleenkin vain kolme prosenttia 
terveysbudjeteista. Samanaikaisesti kuitenkin tiedetään, että ennaltaehkäisevällä toiminnalla 
voidaan saavuttaa paljon parempia tuloksia. 40 prosenttia sairauksista liittyy epäterveisiin 
elämäntapoihin ja kolmannes syöpätapauksista olisi estettävissä.

Lissabonin strategiassa ilmaistaan selkeästi, että terveys on erittäin keskeinen taloudellinen 
tekijä. Terveydenhuoltoon käytettyjä varoja ei tulisi nähdä vain kustannuksina vaan tärkeänä 
panostuksena inhimillisen pääoman laatuun.

Terveyttä on siksi pidettävä yhtenä keskeisistä sosiaalisista ja poliittisista näkökohdista, joista 
EU:n tulevaisuus riippuu. Jos terveyden yleistä tasoa halutaan parantaa, on mahdollisimman 
pian ryhdyttävä toteuttamaan johdonmukaista, monialaista, eri tasojen välillä koordinoitua 
terveyspolitiikkaa ('Terveys kaikissa politiikoissa'). Tämä tarkoittaa, että terveyspolitiikka on 
otettava huomioon uudistetussa yhteisessä maatalouspolitiikassa (painopiste terveellisen 
ruoan tuotannossa), ympäristönsuojelupolitiikassa, teollisuuspolitiikassa, liikennepolitiikassa, 
kehityspolitiikassa, tutkimuksessa ja teknisessä innovoinnissa, koulutuksessa, urheilussa ja 
sosiaaliturvassa.

Päämääräksi on asetettava 'terveyttä kaikille', ja kansalaisten on voitava itse valita miten he 
terveyteen pyrkivät.

Komission valkoinen kirja ja neuvoston päätelmät joulukuulta 2007 tarjoavat perustan 
yhteisten toimien lisäämiselle ja terveyspolitiikan tehokkaalle kehittämiselle.  Perustavaa 
laatua olevat terveysarvot on määriteltävä, samoin EU:n terveysindikaattorijärjestelmä ja
keinot terveyteen liittyvän eriarvoisuuden vähentämiseen. Terveystilanteen, terveyteen 
tehtävien investointien ja talouskasvun ja -kehityksen selvittämiseen on laadittava 
analyyttisten tutkimusten ohjelma. Tarvitaan toimenpiteitä kaikkien ikäluokkien terveyden 
edistämiseksi sekä tupakointiin, ravitsemukseen, alkoholiin, mielenterveyteen ja muihin 
terveyteen vaikuttaviin tekijöihin puuttumiseksi. Terveysuhkien seurantaan ja niihin 
vastaamiseen tarvittavia järjestelmiä on vahvistettava. Terveydenhuoltojärjestelmiin liittyviä 
innovaatioita on tuettava ja samalla tehtävä ehdotuksia EU:n toimielinten välisen 
järjestelmällisen yhteistyön kehittämiseksi. 
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