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Δημόσια υγεία

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) κατέστησε ακόμα
πιο σημαντική την πολιτική στον τομέα της υγείας, καθώς προβλέπει ότι, «κατά
τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης,
εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου» (άρθρο
168 παράγραφος 7 ΣΛΕΕ). Η προστασία της δημόσιας υγείας και, ειδικότερα,
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης εξακολουθούν να αποτελούν πρωτίστως
ευθύνη των κρατών μελών. Εντούτοις, η ΕΕ εξακολουθεί να είναι επιφορτισμένη με
σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη και την
διαχείριση των νόσων, την άμβλυνση των απειλών για την ανθρώπινη υγεία, και την
εναρμόνιση των στρατηγικών των κρατών μελών στον τομέα της υγείας.
Η πολιτική για τη δημόσια υγεία βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής
χάραξης πολιτικής, καθώς ο καρκίνος κατέστη ένας από τους τομείς στους οποίους
εστίασε από νωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την 9η κοινοβουλευτική περίοδο,
της έξαρσης της πανδημίας COVID-19, και του έργου της Επιτροπής για μια
ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας.

Νομική βάση

Άρθρο 168 (προστασία της δημόσιας υγείας), άρθρο 114 (ενιαία αγορά) και άρθρο 153
(κοινωνική πολιτική) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Στόχοι

Η πολιτική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία έχει ως στόχο:
— την προστασία και τη βελτίωση της υγείας των πολιτών της ΕΕ·

— τη στήριξη του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης των συστημάτων και των
υποδομών υγείας·

— τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη·

— τον εξοπλισμό των χωρών της ΕΕ για την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση
μελλοντικών πανδημιών.

Επιτεύγματα

Η πολιτική της ΕΕ σε θέματα υγείας αφορούσε αρχικά διατάξεις περί υγείας και
ασφάλειας, αργότερα δε εξελίχθηκε ως αποτέλεσμα της ελεύθερης κυκλοφορίας
προσώπων και αγαθών στην εσωτερική αγορά, η οποία δημιούργησε την
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ανάγκη συντονισμού σε ζητήματα δημόσιας υγείας. Διάφοροι παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένης της κρίσης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών
(«νόσος των τρελών αγελάδων») στα τέλη του εικοστού αιώνα, είχαν ως αποτέλεσμα να
βρεθούν η υγεία και η προστασία των καταναλωτών ψηλά στον κατάλογο των πολιτικών
προτεραιοτήτων. Η συγκρότηση ειδικευμένων οργανισμών, όπως ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) το 1993 και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και
Ελέγχου Νόσων (ECDC) το 2004, καταδεικνύει την αυξανόμενη προσήλωση της ΕΕ
στην πολιτική για την υγεία. Προς όφελος της δημόσιας υγείας αποβαίνουν επίσης
δράσεις σε τομείς πολιτικής όπως το περιβάλλον και τα τρόφιμα, μεταξύ άλλων. Η
σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) το 2006, υπό
το πλαίσιο REACH για την αξιολόγηση και την καταχώριση χημικών ουσιών, και του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) το 2002 αποτελούν επίσης
σαφείς ενδείξεις ευρύτερων προσπαθειών με στόχο τη βελτίωση της υγείας των
πολιτών της ΕΕ. Η έξαρση της πανδημίας COVID-19 το 2020 ώθησε την ΕΕ να εστιάσει
εκ νέου στην αντιμετώπιση διασυνοριακών υγειονομικών κρίσεων, επιδιώκοντας μια
ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας.
Α. Παλαιότερες δράσεις και πλαίσιο
Παρά την απουσία σαφούς νομικής βάσης, η πολιτική σε θέματα δημόσιας υγείας
είχε αναπτυχθεί σε διάφορους τομείς πολύ πριν εγκριθεί η ΣΛΕΕ. Η νομοθεσία για τα
φάρμακα είχε ήδη θεσπιστεί το 1965, ώστε να εξασφαλιστούν υψηλότερα πρότυπα
στην έρευνα και παρασκευή φαρμάκων, ώστε να εναρμονιστούν οι εθνικές διαδικασίες
έγκρισης φαρμάκων και να θεσπιστούν κανόνες όσον αφορά τη διαφήμιση, την
επισήμανση και τη διανομή φαρμάκων. Τα ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της
ιατρικής και της δημόσιας υγείας πρωτοξεκίνησαν το 1978, κάλυπταν δε ζητήματα
σχετικά με την ηλικία, το περιβάλλον και τον τρόπο διαβίωσης, τους κινδύνους από την
ακτινοβολία, και την ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις
μείζονες νόσους. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν επίσης να παρέχουν αμοιβαία βοήθεια
σε περιπτώσεις καταστροφών ή εξαιρετικά σοβαρών παθήσεων: η «νόσος των τρελών
αγελάδων» είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας συνεργασίας και βοήθειας. Η
ανάδειξη της τοξικομανίας, του καρκίνου και του AIDS/HIV (μεταξύ άλλων) ως κρίσιμων
κινδύνων κατά της υγείας, σε συνδυασμό με την ολοένα και πιο ελεύθερη κυκλοφορία
των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας εντός της ΕΕ, σήμαινε ότι η δημόσια υγεία
απέκτησε ακόμα πιο εξέχουσα θέση στο θεματολόγιο της ΕΕ.
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, του 1992, με την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση,
εισήγαγε τη δημόσια υγεία στην ιδρυτική συνθήκη. Το πεδίο εφαρμογής της ήταν
μάλλον περιορισμένο, αλλά δημιούργησε μια σαφή νομική βάση για τη θέσπιση μέτρων
πολιτικής για την υγεία. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, του 1997, ενίσχυσε περαιτέρω τις
διατάξεις και, μολονότι τα κράτη μέλη εξακολουθούσαν να είναι πρωτίστως αρμόδια για
θέματα υγείας, η ΕΕ ανέλαβε σημαντικότερο ρόλο. Η ΕΕ μπορούσε πλέον να θεσπίζει
μέτρα που να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου
(αντί απλώς «να συμβάλλουν» σε αυτό, όπως πριν), και τα κράτη μέλη μπορούσαν να
συνεργάζονται όσον αφορά αίτιες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία.
Το 1993, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με το πλαίσιο δράσης στον τομέα
της δημόσιας υγείας, με την οποία προσδιόριζε οκτώ τομείς δράσης που κάλυπταν,
μεταξύ άλλων, την προώθηση της υγείας, τον καρκίνο, τα ναρκωτικά και τις σπάνιες
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νόσους. Το κείμενο αυτό ήταν ο προπομπός των επόμενων πολυετών προγραμμάτων
για τη δημόσια υγεία. Βάσει της αξιολόγησης του πρώτου αυτού προγράμματος,
κρίθηκε ότι στο μέλλον θα χρειαζόταν μια πιο οριζόντια, διεπιστημονική προσέγγιση,
χάρη στην οποία θα μπορούσε η ενωσιακή δράση να παράγει υψηλότερη προστιθέμενη
αξία. Η προσέγγιση αυτή ελήφθη υπόψη για τον σχεδιασμό των επακόλουθων
προγραμμάτων, από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΕ για τη δημόσια υγεία (2003-2008),
το πρόγραμμα για την υγεία (2009-2013) και το τρίτο πρόγραμμα για την υγεία
(2014-2020) έως το τρέχον πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (2021-2027).
Β. Πρόσφατες εξελίξεις
Τα τελευταία έτη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν εστιάσει σε τρεις καίριες πτυχές που
έχουν άμεσο αντίκτυπο στις πολιτικές δημόσιας υγείας:
1. Ενοποίηση του θεσμικού πλαισίου
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως νομοθέτη (μέσω συναπόφασης με το
Συμβούλιο) έχει ενισχυθεί όσον αφορά ζητήματα υγείας, περιβάλλοντος και προστασίας
των καταναλωτών. Ο τρόπος με τον οποίον η Επιτροπή δρομολογεί νομοθετικές
πρωτοβουλίες έχει βελτιωθεί χάρη σε τυποποιημένες διαδικασίες διαβουλεύσεων
μεταξύ υπηρεσιών, νέους κανόνες επιτροπολογίας και τον διάλογο με οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών και με εμπειρογνώμονες. Τέλος, έχει ενισχυθεί ο ρόλος
σχετικών οργανισμών (EMA, ECDC, ECHA, και EFSA), ιδίως δε με την υλοποίηση των
προγραμμάτων της ΕΕ για την υγεία που ανατέθηκε στον Εκτελεστικό Οργανισμό για
την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC) το 2005.
2. Ανάγκη να ενισχυθεί η ικανότητα ταχείας αντίδρασης
Η πανδημία COVID-19 επισήμανε εκ νέου την ανάγκη να διαθέτει η ΕΕ ικανότητα
ταχείας και συντονισμένης αντίδρασης σε σοβαρές απειλές για την υγεία, ιδίως σε
μια εποχή όπου οι ταχείες παγκόσμιες μεταφορές διευκολύνουν την εξάπλωση των
νόσων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δημιούργησε μια νέα ειδική Ευρωπαϊκή Αρχή
Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA)
τον Σεπτέμβριο του 2021.
3. Ανάγκη για καλύτερο συντονισμό της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης
των νόσων
Στόχος είναι η καταπολέμηση των βασικών αιτιών κακής υγείας που σχετίζονται με
τον τρόπο ζωής και με οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες (ρύπανση
από φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα, ενδοκρινικοί διαταράκτες). Τούτο συνεπάγεται,
μεταξύ άλλων, στενή συνεργασία με άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ, όπως εκείνοι
που αφορούν το περιβάλλον, τις μεταφορές, τη γεωργία και την οικονομική ανάπτυξη.
Επιπλέον, προϋποθέτει στενότερες διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους και
ακόμη πιο ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Στο πνεύμα αυτό,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε υψηλή προτεραιότητα, στο πλαίσιο του πολιτικού
θεματολογίου της τρέχουσας 9ης κοινοβουλευτικής περιόδου, στην ανάγκη για μια
πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για την καταπολέμηση του καρκίνου, με τη
συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου, η οποία εξέδωσε
την τελική της έκθεση τον Φεβρουάριο του 2022.
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Γ. Τρέχοντα ζητήματα και επικείμενες προκλήσεις[1]

1. Η υγεία σε όλους τους τομείς πολιτικής
Οι συνέργειες μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτικής καθιστούν δυνατή την αντιμετώπιση
των ζητημάτων υγείας στο ευρύτερο πλαίσιό τους. Η στρατηγική «από το αγρόκτημα
στο πιάτο» θα συμβάλει στην παραγωγή όχι μόνο βιώσιμων αλλά και πιο υγιεινών
τροφίμων· το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση θα δημιουργήσει καθαρότερο και
υγιέστερο χώρο διαβίωσης· το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (2021-2027), μαζί
με άλλα ταμεία και προγράμματα, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση ζητημάτων υγείας
από διαφορετικές πλευρές. Ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
περιλαμβάνει επίσης την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που προκαλούνται
ή επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή, όπως ο αυξανόμενος αριθμός θανάτων
που οφείλονται σε καύσωνες και φυσικές καταστροφές, καθώς και οι μεταβαλλόμενες
μορφές μετάδοσης για νόσους που μεταδίδονται με το νερό και για νόσους που
μεταδίδονται από έντομα, σαλιγκάρια και άλλα ψυχρόαιμα ζώα.
Η προσέγγιση Η Υγεία σε όλες τις πολιτικές, η οποία κωδικοποιήθηκε στη ΣΛΕΕ
και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης),
αντικατοπτρίζει τον διατομεακό χαρακτήρα των ζητημάτων δημόσιας υγείας και
αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των πτυχών της υγείας σε όλες τις σχετικές πολιτικές
(άρθρο 9 και άρθρο 168 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ· άρθρο 35 του Χάρτη).
2. Πρόληψη των νόσων και προαγωγή της υγείας
Ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στην ΕΕ. Οι επιπτώσεις
του γίνονται αισθητές όχι μόνο σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, αλλά και στο
επίπεδο των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, των προϋπολογισμών
και της οικονομικής παραγωγικότητας. Επομένως, το Κοινοβούλιο συγκρότησε ειδική
επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου (BECA) (2020-2022), η Επιτροπή δε
παρουσίασε το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου το 2021,
το οποίο καλύπτει την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη θεραπεία και την
παρακολούθηση.
Ο καρκίνος αντιμετωπίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών.
Για παράδειγμα, ισχύουν συστάσεις σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τα εθνικά προγράμματα
προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της
μήτρας και τον καρκίνο του παχέος εντέρου, αλλά η κάλυψη του πληθυσμού-στόχου,
το ποσοστό συμμετοχής στις εξετάσεις και η συνέχεια που δίνεται σε αβέβαια ή θετικά
αποτελέσματα ποικίλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών.
Η κοινή δράση της ΕΕ για την ψυχική υγεία και ευεξία διήρκεσε από το 2013 έως το
2018 και διαμόρφωσε το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για την ψυχική υγεία και ευεξία.
Δεδομένου ότι η αυτοκτονία είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου στην ηλικιακή ομάδα
15-29 ετών, η πρόληψη, η ευαισθητοποίηση, ο μη στιγματισμός και η πρόσβαση σε
βοήθεια για την κατάθλιψη, τον αυτοτραυματισμό και την αυτοκτονία εξακολουθούν να
έχουν καίρια σημασία. Η ψυχική υγεία στα σχολεία και στον χώρο εργασίας απαιτεί

[1]Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τη μελέτη που ζήτησε η επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας
των Τροφίμων σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της υγείας: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2019/638426/IPOL_STU(2019)638426_EN.pdf
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επίσης ιδιαίτερη προσοχή. Μολονότι η διάρκεια της κοινής δράσης ήταν περιορισμένη,
δόθηκε εκ νέου έμφαση στην ψυχική υγεία στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.
Όσον αφορά τις μεταδοτικές νόσους, βρίσκεται σε ισχύ νομοθεσία (απόφαση
1082/2013/ΕΕ) που παρέχει πλαίσιο για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών
κατά της υγείας: το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) έχει
θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης, η δε
επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ συντονίζει την αντιμετώπιση των κρίσεων και
επιδημιών. Η συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) των Ηνωμένων
Εθνών είναι καθοριστική στις περιπτώσεις αυτές, όπως διαπιστώθηκε στην πρόσφατη
έξαρση της πανδημίας COVID-19 στις αρχές του 2020, Πολλά μέτρα ad hoc εγκρίθηκαν
με διαδικασίες επείγοντος χαρακτήρα και βρίσκονται σε ειδική ιστοσελίδα του δικτυακού
τόπου EUR-Lex, καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής για την αντιμετώπιση του
κορονοϊού. Στις βασικές ρυθμιστικές πρωτοβουλίες συγκαταλέγονται οι εξής:
— κανονισμός (EE) 2020/1043 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

της 15ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών με
φάρμακα για ανθρώπινη χρήση που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς
τροποποιημένους οργανισμούς και τα οποία προορίζονται για τη θεραπεία ή την
πρόληψη της νόσου από κορονοϊό (COVID-19), και με την προμήθεια τέτοιων
φαρμάκων·

— οι ανακοινώσεις της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια κατά
της νόσου COVID-19» και «Ετοιμότητα για στρατηγικές εμβολιασμού κατά της
COVID-19 και ανάπτυξη εμβολίων»·

— η σύσταση του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2020, για τη θέσπιση κοινών
κριτηρίων και κοινού πλαισίου σχετικά με ταξιδιωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση
της πανδημίας COVID-19. Στόχος της σύστασης είναι να βοηθά τα κράτη μέλη στη
λήψη αποφάσεων με βάση την επιδημιολογική κατάσταση σε κάθε περιοχή·

— καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, η Επιτροπή συνέχισε να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα
για να συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε διάφορους τομείς σε όλα τα
κράτη μέλη. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη διασύνδεση των εφαρμογών ιχνηλάτησης
επαφών, τη διεύρυνση των ταξιδιωτικών εξαιρέσεων, την εκτενέστερη διεξαγωγή
σχετικών δοκιμών και την εξασφάλιση προμηθειών για εμβόλια. Η δέσμη μέτρων
για την αντιμετώπιση της COVID-19 περιλαμβάνει:

— την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης
της νόσου COVID-19·

— τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις στρατηγικές δοκιμών για τη νόσο
COVID-19·

— τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση ταχειών δοκιμών
αντιγόνων·

— στο πλαίσιο της προσπάθειας για την «Οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης
Υγείας: ετοιμότητα και ανθεκτικότητα», τον Οκτώβριο του 2022 το Συμβούλιο
εξέδωσε κανονισμό σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, ο
οποίος διεύρυνε την εντολή του ECDC και ανέθεσε πρόσθετες αρμοδιότητες στην
HERA. Η εντολή του EMA είχε ήδη παραταθεί έως την 1η Μαρτίου 2022.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013D1082
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013D1082
https://eur-lex.europa.eu/content/news/Covid19.html?locale=el
https://eur-lex.europa.eu/content/news/Covid19.html?locale=el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0245
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0245
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0680&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0680&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32020H1475
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=COM%3A2020%3A687%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=COM%3A2020%3A687%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32020H1595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32020H1595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1743&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1743&from=EL
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-40-2022-INIT/el/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_543
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Τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και το κάπνισμα είναι παράγοντες που συνδέονται με τον
τρόπο ζωής, με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, η καταπολέμησή τους δε
αποτελεί μείζον ζήτημα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη δημόσια υγεία. Η οδηγία για
τα προϊόντα καπνού (οδηγία 2014/40/ΕΕ,· που ισχύει από το 2016) και η οδηγία για τη
φορολογία των προϊόντων καπνού (οδηγία 2011/64/ΕΕ του Συμβουλίου) αποτέλεσαν
ορόσημα στον αγώνα αυτόν.
Τον Δεκέμβριο 2020, το Συμβούλιο ενέκρινε τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά
για την περίοδο 2021-2025. Το έγγραφο θεσπίζει ένα γενικό πολιτικό πλαίσιο και
καθορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ για τα παράνομα
ναρκωτικά σε τρεις βασικούς άξονες: μείωση της προσφοράς ναρκωτικών, μείωση της
ζήτησης ναρκωτικών, και αντιμετώπιση των βλαβών που συνδέονται με τα ναρκωτικά.
Οι προσπάθειες για την αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για το αλκοόλ του 2006
φαίνεται ότι παραμένουν αυτή τη στιγμή στάσιμες.
Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την παιδική παχυσαρκία 2014-2020 αποτέλεσε
σημαντικό βήμα για τον εξορθολογισμό των διαφόρων μέτρων που αποσκοπούν
στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Μολονότι η ενδιάμεση αξιολόγηση κατέδειξε
περαιτέρω δυνατότητες ενίσχυσης του σχεδίου, και το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι δεν
ήταν επαρκώς αποτελεσματικό, δεν έχει επικαιροποιηθεί ακόμα.
3. Κοινωνιακές αλλαγές, δημογραφική μετάβαση
Οι πρόσφατες δημογραφικές τάσεις έθεσαν περαιτέρω ζητήματα στο επίκεντρο της
πολιτικής για την υγεία. Η γήρανση του πληθυσμού της Ένωσης, η φιλοδοξία για μια
καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ηλικιωμένους, και η βιωσιμότητα των συστημάτων
υγειονομικής περίθαλψης είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το 2020, ο
ΠΟΥ δρομολόγησε τη Δεκαετία Υγιούς Γήρανσης και, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή
δημοσίευσε πράσινη βίβλο σχετικά με τη γήρανση τον Ιανουάριο του 2021.
Οι πρόσφατες μεταναστευτικές κρίσεις και η άφιξη μεγάλου αριθμού μεταναστών από
χώρες εκτός ΕΕ οδήγησε στην έγκριση σχεδίου δράσης για την ένταξη υπηκόων
τρίτων χωρών το 2016. Το σχέδιο δράσης εξετάζει, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα
υγείας που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε
υπηρεσίες υγείας. Το 2020, η Επιτροπή παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για
τη Μετανάστευση και το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που
αποσκοπούν στον περαιτέρω εξορθολογισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα
αυτόν.
Το 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να αναληφθεί δράση για τη μείωση των
ανισοτήτων μεταξύ των παιδιών σε τομείς όπως η υγεία, και τη θέσπιση μιας Εγγύησης
για τα Παιδιά στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση της παιδικής
φτώχειας. Τον Ιούνιο του 2021, το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής για
τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά. Ως επόμενο βήμα, τα κράτη μέλη
καταρτίζουν εθνικά σχέδια όπου περιγράφουν πώς θα υλοποιήσουν την Εγγύηση για
τα Παιδιά έως το 2030.
4. Φάρμακα (2.2.5)
Ο νέος κανονισμός για τις κλινικές δοκιμές, του 2014, τέθηκε σε εφαρμογή στις αρχές
του 2022. Στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των in vitro διαγνωστικών

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=OJ%3AJOL_2014_127_R_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX:32011L0064
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eu-agenda-on-drugs
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eu-agenda-on-drugs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0625&from=EL
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)33103-4/fulltext
https://health.ec.europa.eu/system/files/2016-11/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en_0.pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2775/785789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0377
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0377
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52015IP0401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52015IP0401
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10024#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=el
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https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trial-regulation
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trial-regulation
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ιατροτεχνολογικών συσκευών, δύο νέοι κανονισμοί τέθηκαν σε ισχύ το 2021 και το
2022.
Η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φάρμακα και η αντιμετώπιση των ελλείψεων
φαρμάκων θα συμπεριληφθούν στο πολιτικό θεματολόγιο τα επόμενα έτη, μεταξύ
άλλων και υπό το φως του Brexit. Η αξιολόγηση της νομοθεσίας σχετικά με τα φάρμακα
για παιδιά και για σπάνιες νόσους και οι οδηγίες για το αίμα, τους ιστούς και τα κύτταρα
θα ανοίξουν τον δρόμο για πιθανές μελλοντικές αλλαγές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
έχει ήδη εκφράσει τις ανησυχίες του σχετικά με την επιφυλακτικότητα ως προς τον
εμβολιασμό και τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού[2], καθώς και την άποψή του
για το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής· τα ζητήματα αυτά θα
συνεχίσουν επίσης να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο τα επόμενα έτη.
5. Ηλεκτρονική υγεία (eHealth)
Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών βελτιώνουν την αντιμετώπιση
των ζητημάτων υγείας σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους, από την πρόληψη και
τη διάγνωση έως τη θεραπεία, την παρακολούθηση και τη διαχείριση της υγείας και του
τρόπου ζωής. Η ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί μέρος
της στρατηγικής της ΕΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά και έχει τεράστιες δυνατότητες
για να λειτουργήσει σωστά, καταρτίζονται δε διάφορα μέτρα αυτή τη στιγμή.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής, του 2018, σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό
της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά ορίζει ως προτεραιότητες
την ασφαλή πρόσβαση των πολιτών στα δεδομένα υγείας τους, μεταξύ άλλων και σε
διασυνοριακό επίπεδο· την εξατομικευμένη ιατρική μέσω κοινής υποδομής δεδομένων
της ΕΕ, η οποία θα επιτρέπει στους ερευνητές και σε άλλους επαγγελματίες του τομέα
της υγείας να συγκεντρώνουν πόρους σε ολόκληρη την ΕΕ· και την ενδυνάμωση των
πολιτών με ψηφιακά εργαλεία για την παροχή ανατροφοδότησης από τους χρήστες
και περίθαλψης με επίκεντρο τον ασθενή (κινητές λύσεις για την υγεία, εξατομικευμένη
ιατρική). Η υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας θα παρέχει το φυσικό
δίκτυο για τον σκοπό αυτόν. Τον Μάιο του 2022 υποβλήθηκε νομοθετική πρόταση για
τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων υγείας.
6. Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
Η οδηγία, του 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο
της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης θεσπίζει τους όρους υπό τους οποίους
ένας ασθενής μπορεί να μεταβεί σε άλλη χώρα της ΕΕ για να του παρασχεθεί ιατρική
περίθαλψη και να του επιστραφούν τα σχετικά έξοδα.
7. Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ)
Τον Δεκέμβριο του 2021 εκδόθηκε νέος κανονισμός για την ενίσχυση της συνεργασίας
μεταξύ των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ, για την αξιολόγηση των τεχνολογιών
υγείας. Η ΑΤΥ αξιολογεί την προστιθέμενη αξία των νέων ή υφιστάμενων τεχνολογιών
υγείας —φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και διαγνωστικά εργαλεία, χειρουργικές
επεμβάσεις, καθώς και μέτρα για την πρόληψη, διάγνωση ή θεραπευτική αντιμετώπιση
νόσων— σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες υγείας.

[2]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52018IP0188
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Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προωθήσει συστηματικά τη διαμόρφωση μιας
συνεκτικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία. Έχει επίσης υποστηρίξει ενεργά την
ενίσχυση και προαγωγή της πολιτικής για την υγεία με πλήθος γνωμοδοτήσεων,
ερευνών, συζητήσεων, γραπτών δηλώσεων και εκθέσεων πρωτοβουλίας σχετικά με
ευρύ φάσμα ζητημάτων. Με την έναρξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου,
ανέλαβε πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά τον καθορισμό θεματολογίου, ασκώντας πιέσεις
ώστε να δοθεί υψηλή προτεραιότητα, στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για την υγεία,
στην καταπολέμηση του καρκίνου. Υπό το φως της κρίσης COVID-19, το Κοινοβούλιο
ανέλαβε ενεργό ρόλο στην προώθηση μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης και
τόνισε την ανάγκη για πολύ στενότερη συνεργασία στον τομέα της υγείας, με σκοπό τη
δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI)
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρωτοστατεί στα θέματα υγείας, και ήταν υπεύθυνη
για άνω του 10% της συνολικής σχετικής νομοθετικής δράσης του Κοινοβουλίου κατά
την 8η κοινοβουλευτική περίοδο (2014-2019). Σημαντικό μέρος της επικείμενης δέσμης
μέτρων για την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία —όπως η στρατηγική για μια καθαρή
και κυκλική οικονομία, η φιλοδοξία για μηδενική ρύπανση, η επίτευξη της βιωσιμότητας
στην τροφική αλυσίδα και ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας— θα έχει επίσης
άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην υγεία. Η σχετική νομοθεσία θα εγκριθεί από το
Κοινοβούλιο υπό την ιδιότητά του ως συννομοθέτη. Το Κοινοβούλιο διαθέτει επίσης το
δικαίωμα ελέγχου, μέσω του οποίου ελέγχει και ενδεχομένως διατυπώνει αντιρρήσεις
για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις που προτείνει η
Επιτροπή σχετικά με ήδη εγκριθείσες νομοθετικές πράξεις.
Η ομάδα εργασίας της ENVI για την υγεία διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην προώθηση
του διαλόγου μεταξύ βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επαγγελματιών
του τομέα της υγείας όσον αφορά τα σημαντικότερα ζητήματα υγείας, διοργανώνοντας
θεματικά εργαστήρια.

Christian Kurrer
12/2022
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