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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 30 Μαΐου 2018, η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση κανονισμού για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) με την οποία συνενώνονται τα πεδία εφαρμογής και οι πόροι 
των εξής ταμείων και προγραμμάτων: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Πρωτοβουλία για 
την Απασχόληση των Νέων· Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους· Πρόγραμμα 
για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία· Πρόγραμμα για την υγεία. Το 
παλαιότερο πρόγραμμα για την υγεία καθίσταται συνεπώς τμήμα του ΕΚΤ+ ως το σκέλος 
«Υγεία» του ΕΚΤ+.

Μολονότι ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης χαιρετίζει την ενίσχυση της κοινωνικής 
διάστασης της Ένωσης μέσω ενός ευέλικτου μηχανισμού και την φιλοδοξία να απλουστευτεί 
ακόμη περισσότερο ο προγραμματισμός του ταμείου προκειμένου να μειωθεί η περιττή 
γραφειοκρατία και να αυξηθεί η αποδοτικότητα προς όφελος των πολιτών, φρονεί εντούτοις 
ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να υλοποιηθεί εις βάρος της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των πολιτών σε ό,τι αφορά την διαφύλαξη και τη βελτίωση της υγείας τους. 
Κατά συνέπεια, ο συντάκτης της παρούσας εκφράζει πολλαπλές επιφυλάξεις έναντι της 
πρότασης για το ΕΚΤ+ ως έχει αυτή τη στιγμή.

Καταρχάς και ιδίως στη σημερινή ανησυχητική συγκυρία που δημιουργούν το Brexit και ο 
διογκούμενος ευρωσκεπτικισμός, ο συντάκτης εκτιμά ότι το να παύει η υγεία να υφίσταται 
ως χωριστό, κεντρικό πρόγραμμα δεν μπορεί παρά να αποβεί εις βάρος των πολιτών των 
κρατών μελών, οι οποίοι υποστηρίζουν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, την περαιτέρω 
ανάμειξη της ΕΕ στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες του 
Ευρωβαρομέτρου. Εξάλλου ο συντάκτης θα προτιμούσε να μην υπάρχει σκέλος «Υγεία» στο 
ΕΚΤ+ και αντίθετα να επανασυσταθεί το πρόγραμμα για την υγεία ως χωριστό πρόγραμμα 
κατά τη διάρκεια του προσεχούς ΠΔΠ. 

Τα προηγούμενα προγράμματα ενωσιακής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-
2008) και στον τομέα της υγείας (2008-2013 και 2014-2020) αξιολογήθηκαν θετικά διότι 
κατέληξαν σε ορισμένες σημαντικές εξελίξεις και βελτιώσεις. Από τότε που δημιουργήθηκαν, 
τα προγράμματα αυτά δεν έχουν πάψει να παρέχουν σημαντικότατες πολιτικές προστιθέμενης 
αξίας της ΕΕ με περιορισμένους πόρους. Έχουν κατορθώσει να δώσουν σημαντική ώθηση 
στην συνεργασία μεταξύ κρατών μελών σε ό,τι αφορά κοινές δράσεις και ανταλλαγή 
γνώσεων και έχουν διαμορφώσει την στρατηγική της ΕΕ κατά τρόπο ώστε να έχουν 
επιτευχθεί ορισμένες απολύτως αναγκαίες βελτιώσεις στους τομείς της υγείας και της 
υγειονομικής κάλυψης σε όλα τα κράτη μέλη. Ο συντάκτης επισημαίνει ότι ήδη από την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος για την υγεία είχαν υπάρξει σημαντικά 
επιτεύγματα, όπως: η σύσταση 24 ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς, η παροχή στήριξης για μια 
ενισχυμένη οικοδόμηση ικανοτήτων για την αντιμετώπιση επιδημιών, η παροχή στήριξης για 
την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών μεταναστών και προσφύγων, οι ανταλλαγές ορθών 
πρακτικών σε ευαίσθητους τομείς όπως οι εξετάσεις ανίχνευσης του καρκίνου, η 
αντιμετώπιση του αλκοολισμού, η πρόληψη του HIV/AIDS και της φυματίωσης, η πρόσθετη 
στήριξη της ενωσιακής νομοθεσίας για την υγεία σχετικά με τα φάρμακα και τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και των δραστηριοτήτων του δικτύου eHealth και της 
αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας.
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Ο συντάκτης φρονεί συνεπώς ότι ένα χωριστό, ρωμαλέο και φιλόδοξο πρόγραμμα για την 
υγεία θα έχει την ικανότητα να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες ανησυχητικές πραγματικότητες 
και τις απειλές κατά της υγείας, όπως είναι η μικροβιακή αντοχή, οι διασυνοριακές απειλές 
και οι χρόνιες ασθένειες, θα μπορεί να σταθεί στο ύψος των προκλήσεων που ενέχουν η 
γήρανση του πληθυσμού ή η πρόληψη των νόσων, θα προαγάγει έναν υγιή τρόπο ζωής και θα 
προετοιμάσει τα υγειονομικά συστήματα για τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Ο συντάκτης θεωρεί τη σημαντική μείωση των κονδυλίων για το σκέλος «Υγεία» εντελώς 
απαράδεκτη. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που έχει διατεθεί στο πρόγραμμα για την υγεία της 
περιόδου 2014-2020 ανέρχεται σε 458 εκατομμύρια EUR σε σημερινές τιμές αλλά η 
Επιτροπή το μειώνει σε 413 εκατομμύρια EUR σε σημερινές τιμές. Ο προϋπολογισμός όμως 
που προορίζεται για την κάλυψη της δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά τη 
διάρκεια του προσεχούς ΠΔΠ πρέπει να αυξηθεί για να βρίσκεται τουλάχιστον στο ίδιο 
επίπεδο με το τρέχον ΠΔΠ.

Σε επίπεδο περιεχομένου της πρότασης τέλος, ο συντάκτης της παρούσας εκτιμά ότι 
χρειάζονται ορισμένες διευκρινήσεις. Καλό είναι λόγου χάρη να επισημαίνεται ότι η 
πρόσβαση σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υγειονομικές υπηρεσίες πρέπει να 
έχει τον ασθενή στο επίκεντρο, ότι η δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας πρέπει, 
μεταξύ των υπολοίπων στόχων της, να συμπεριλαμβάνει την εδραίωση της πρόληψης των 
νόσων και της έγκαιρης διάγνωσης και της προαγωγής της υγείας σε όλη τη διάρκεια του 
βίου. Ο συντάκτης προτείνει, τέλος, να προστεθούν στους επιχειρησιακούς στόχους καλά 
σχεδιασμένες παρεμβάσεις στην δημόσια υγεία για τη μείωση του φόρτου και του αντίκτυπου 
των λοιμώξεων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, επενδύσεις στην έγκαιρη διάγνωση 
και ανίχνευση και να υποστηριχθεί η δημιουργία διοικητικού συμβουλίου για την υγεία που 
θα επιφορτιστεί με την υλοποίηση των δράσεων που υπάγονται στο σκέλος «Υγεία».
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά 
μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της 
προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη 
στήριξη του εκσυγχρονισμού των 
θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, 
όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την 
ικανότητά τους να προβλέπουν 
ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και 
καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας 
και τη μετάβαση στην απασχόληση και να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με μεταβαλλόμενες 
μορφές εργασίας και για την προσαρμογή 

(13) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να έχει στόχο 
την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
ενεργών παρεμβάσεων που δίνουν τη 
δυνατότητα (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας, ιδίως για τους νέους, τους 
μακροχρόνια ανέργους και τα οικονομικά 
μη ενεργά άτομα, καθώς και μέσω της
προαγωγής της αυτοαπασχόλησης και της 
κοινωνικής οικονομίας. Το ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών εργασίας με τη 
στήριξη του εκσυγχρονισμού των 
θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, 
όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης, ώστε να βελτιώσουν την 
ικανότητά τους να προβλέπουν 
ενισχυμένες στοχευμένες συμβουλές και 
καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας 
και τη μετάβαση στην απασχόληση και να 
ενισχυθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων που 
αποσκοπούν να εξασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η βελτίωση της ισορροπίας της 
επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
παιδικής μέριμνας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
επίσης να έχει ως στόχο να παρέχει ένα 
υγιές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με την εργασία καθώς και
με τις μεταβαλλόμενες μορφές εργασίας 
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στις ανάγκες του γηράσκοντος εργατικού 
δυναμικού.

και για την προσαρμογή στις ανάγκες του 
γηράσκοντος εργατικού δυναμικού.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας με στόχο να 
σπάσει ο κύκλος των μειονεκτούντων 
μεταξύ των γενεών και να προωθηθεί η 
κοινωνική ένταξη εξασφαλίζοντας ίσες 
ευκαιρίες για όλους και εξαλείφοντας τις 
διακρίσεις και τις ανισότητες στον τομέα 
της υγείας. Αυτό συνεπάγεται 
κινητοποίηση μιας σειράς πολιτικών με 
στόχο τα πλέον μειονεκτούντα άτομα 
ανεξαρτήτως ηλικίας, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά, καθώς και των φτωχών 
εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
προωθεί την ενεργό ένταξη των ατόμων 
που είναι μακριά από την αγορά εργασίας 
με σκοπό την εξασφάλιση της 
κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται 
για την ενίσχυση της έγκαιρης και ισότιμης 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
όπως η υγειονομική περίθαλψη και η 
μακροχρόνια φροντίδα, ιδίως σε υπηρεσίες 
φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας 
και οικογένειας. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με 
στόχο ιδίως την προώθηση της 
προσβασιμότητάς τους.

(18) Το ΕΚΤ+ θα πρέπει να στηρίξει τις 
προσπάθειες των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας με στόχο να 
σπάσει ο κύκλος των μειονεκτούντων 
μεταξύ των γενεών και να προωθηθεί η 
κοινωνική ένταξη εξασφαλίζοντας ίσες 
ευκαιρίες για όλους και εξαλείφοντας τις 
διακρίσεις και τις ανισότητες στον τομέα 
της υγείας. Αυτό συνεπάγεται, χωρίς να 
περιορίζεται σε αυτήν, κινητοποίηση μιας 
σειράς πολιτικών με στόχο τα πλέον 
μειονεκτούντα άτομα ανεξαρτήτως 
ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών, των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, καθώς και των 
φτωχών εργαζομένων. Το ΕΚΤ+ θα πρέπει 
να προωθεί την ενεργό ένταξη των ατόμων 
που είναι μακριά από την αγορά εργασίας 
με σκοπό την εξασφάλιση της 
κοινωνικοοικονομικής τους ένταξης. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται 
για την ενίσχυση της έγκαιρης και ισότιμης 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
όπως η επικεντρωμένη στον ασθενή
υγειονομική περίθαλψη, η σχετική 
μέριμνα και η μακροχρόνια φροντίδα, 
ιδίως σε υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο 
τοπικής κοινότητας και οικογένειας. Το 
ΕΚΤ+ θα πρέπει να συμβάλει στον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, με στόχο ιδίως 
την προώθηση της προσβασιμότητάς τους.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

36) Αν οι άνθρωποι παραμένουν υγιείς 
και ενεργοί για μεγαλύτερο διάστημα και 
αν τους παρέχονται οι δυνατότητες να 
αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση 
της υγείας τους, το γεγονός αυτό θα έχει 
συνολικά θετικές συνέπειες στην υγεία, 
στη μείωση των ανισοτήτων σε θέματα 
υγείας, στην ποιότητα ζωής, στην 
παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα, ενώ συγχρόνως θα 
μειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς. Η Επιτροπή έχει 
δεσμευθεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν τους στόχους τους για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ), ιδίως τον ΣΒΑ 3 
«Εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση 
της ευημερίας για όλους και σε όλες τις 
ηλικίες»17.

(36) Απαιτείται συνεχής προσπάθεια 
για την τήρηση των διατάξεων του 
άρθρου 168 ΣΛΕΕ. Αν οι άνθρωποι 
παραμένουν υγιείς και ενεργοί για 
μεγαλύτερο διάστημα και αν τους
παρέχονται οι δυνατότητες να 
αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση 
της υγείας τους, το γεγονός αυτό θα έχει 
συνολικά θετικές συνέπειες στην υγεία, 
στη μείωση των ανισοτήτων σε θέματα 
υγείας, στην ποιότητα ζωής, στην 
παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα, ενώ συγχρόνως θα 
μειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς. Η υποστήριξη και η 
αναγνώριση εκείνης της καινοτομίας που 
έχει αντίκτυπο στην υγεία συμβάλλει στην 
προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις που θέτει η βιωσιμότητα στον 
τομέα της υγείας και δη στο πλαίσιο της 
δημογραφικής αλλαγής. Σημαντική 
εξάλλου είναι η ανάληψη δράσης για τη 
μείωση των ανισοτήτων στην υγεία και 
τούτο για τους σκοπούς της επίτευξης 
μιας «χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης».
Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους 
τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ), 
ιδίως τον ΣΒΑ 3 «Εξασφάλιση υγιούς 
ζωής και προώθηση της ευημερίας για 
όλους και σε όλες τις ηλικίες»17.

__________________ __________________

17 COM (2016) 739 final 17 COM (2016) 739 final

Or. en

Τροπολογία 4
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) Σύμφωνα με τον ορισμό της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), 
«υγεία είναι η κατάσταση πλήρους 
σωματικής, πνευματικής και κοινωνικής 
ευημερίας και όχι απλώς η απουσία 
ασθενειών ή αναπηρίας.» Για να 
βελτιώσουμε την υγεία του πληθυσμού 
της Ένωσης είναι σημαντικό να μην 
επικεντρωνόμαστε μόνον στη σωματική 
υγεία και στην κοινωνική ευημερία. Κατά 
την ΠΟΥ, τα προβλήματα ψυχικής υγείας 
αντιστοιχούν στο 40% περίπου των ετών 
ζωής με αναπηρία. Τα προβλήματα 
ψυχικής υγείας είναι επί πλέον ευρέος 
φάσματος, μακράς διάρκειας και 
αποτελούν πηγή διακρίσεων, 
συμβάλλοντας σημαντικά στην ανισότητα 
στο χώρο της υγείας. Συν τοις άλλοις, η 
οικονομική κρίση επηρεάζει τους 
παράγοντες που καθορίζουν την ψυχική 
υγεία καθώς οι προστατευτικοί 
παράγοντες εξασθενούν και οι 
παράγοντες κινδύνου αυξάνονται.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Τα αποδεικτικά στοιχεία και οι 
κοινές αξίες και αρχές των συστημάτων 
υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως 
ορίζονται στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 2006, θα 
πρέπει να στηρίζουν την διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για τον προγραμματισμό και 
τη διαχείριση των καινοτόμων, 
αποτελεσματικών και ανθεκτικών 

(37) Τα αποδεικτικά στοιχεία και οι 
κοινές αξίες και αρχές των συστημάτων 
υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως 
ορίζονται στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 2006, θα 
πρέπει να στηρίζουν την διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για τον προγραμματισμό και 
τη διαχείριση των καινοτόμων, 
αποτελεσματικών και ανθεκτικών 
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συστημάτων υγείας, την προώθηση 
εργαλείων για τη διασφάλιση της 
καθολικής πρόσβασης σε ποιοτική 
υγειονομική περίθαλψη και την 
εθελοντική, σε ευρύτερη κλίμακα, 
εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών.

συστημάτων υγείας, την προώθηση 
εργαλείων για τη διασφάλιση της 
καθολικής πρόσβασης σε ποιοτική και 
επικεντρωμένη στον ασθενή υγειονομική 
περίθαλψη και στη σχετική μέριμνα και 
για την εθελοντική, σε ευρύτερη κλίμακα, 
εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Τα προηγούμενα προγράμματα 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας (2003-2008) και στον 
τομέα της υγείας (2008-2013 και 2014-
2020), που θεσπίστηκαν αντίστοιχα με τις 
αποφάσεις αριθ. 1786/2002/ΕΚ1α και 
1350/2007/ΕΚ1β και  τον κανονισμό (EΕ) 
αριθ. 282/20141γ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («τα 
προηγούμενα προγράμματα υγείας»), 
αξιολογήθηκαν θετικά, διότι κατέληξαν 
σε ορισμένες σημαντικές εξελίξεις και 
βελτιώσεις. Το σκέλος «Υγεία» του ΕΚΤ+ 
οφείλει να οικοδομήσει πάνω στα 
επιτεύγματα των προηγούμενων 
προγραμμάτων για την υγεία.

____________________

1α Απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 
για την υιοθέτηση προγράμματος 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας (2003-2008) (ΕΕ L 271, 
9.10.2002, σ. 1).

1β Απόφαση αριθ. 1350/2007/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, 
για τη θέσπιση δεύτερου προγράμματος 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας 
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(2008-2013) (ΕΕ L 301, 20.11.2007, σ. 3).

1γ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, 
σχετικά με τη θέσπιση τρίτου 
Προγράμματος για τη δράση της Ένωσης 
στον τομέα της υγείας (2014-2020) και 
την κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1350/2007/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, 
σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37β) Το σκέλος «Υγεία» του ΕΚΤ+ 
οφείλει να προτείνει δράσεις σε τομείς 
στους οποίους υπάρχει προστιθέμενη αξία 
για την Ένωση, αξία η οποία μπορεί να 
καταδειχθεί με βάση τα ακόλουθα: 
ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ 
κρατών μελών· στήριξη δικτύων 
ανταλλαγής γνώσεων ή αμοιβαίας 
μάθησης· αντιμετώπιση των 
διασυνοριακών απειλών για την υγεία με 
στόχο να μειωθούν οι κίνδυνοι και να 
μετριαστούν οι επιπτώσεις τους· 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων 
που συνδέονται με την εσωτερική αγορά, 
όπου η Ένωση διαθέτει ουσιαστική 
νομιμοποίηση να διασφαλίσει λύσεις 
υψηλής ποιότητας σε όλα τα κράτη μέλη· 
αποδέσμευση του δυναμικού καινοτομίας 
στην υγεία· δράσεις που μπορούν να 
οδηγήσουν σε ένα σύστημα συγκριτικής 
αξιολόγησης, ώστε να καταστεί δυνατή η 
λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε
επίπεδο Ένωσης· βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας με την αποφυγή 
της σπατάλης πόρων λόγω 
αλληλεπικαλύψεων και βελτιστοποίηση 
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της χρήσης των δημοσιονομικών πόρων.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να συμβάλει στην πρόληψη των 
νόσων σε όλη τη διάρκεια ζωής των 
πολιτών της Ένωσης και στην προώθηση
της υγείας μέσω της αντιμετώπισης των 
παραγόντων κινδύνου για την υγεία όπως η 
χρήση καπνού και το παθητικό κάπνισμα, 
η επιβλαβής χρήση οινοπνεύματος, η 
κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών και 
στη μείωση της βλάβης που προκαλούν 
στην υγεία τα ναρκωτικά, οι ανθυγιεινές 
διατροφικές συνήθειες και η έλλειψη 
σωματικής άσκησης και στην προώθηση 
υποστηρικτικών πλαισίων για υγιείς 
τρόπους ζωής, προκειμένου να 
συμπληρώσει τη δράση των κρατών μελών 
σύμφωνα με τις σχετικές στρατηγικές. Το 
σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
ενσωματώσει αποτελεσματικά μοντέλα 
πρόληψης, καινοτόμες τεχνολογίες και νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα και λύσεις, να 
συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων, 
αποτελεσματικών και βιώσιμων 
συστημάτων υγείας των κρατών μελών και 
να διευκολύνει την πρόσβαση σε καλύτερη 
και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη 
για τους πολίτες της Ευρώπης.

(38) Το σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα 
πρέπει να συμβάλει στην πρόληψη των 
νόσων και στην έγκαιρη διάγνωση σε όλη 
τη διάρκεια ζωής των πολιτών της Ένωσης 
και στην προώθηση της υγείας μέσω της 
αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου 
για την υγεία όπως η χρήση καπνού, το 
κάπνισμα και το παθητικό κάπνισμα, η 
επιβλαβής χρήση οινοπνεύματος, η 
κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών και 
στη μείωση της βλάβης που προκαλούν 
στην υγεία τα ναρκωτικά, οι ανθυγιεινές 
διατροφικές συνήθειες και η έλλειψη 
σωματικής άσκησης και στην προώθηση 
υποστηρικτικών πλαισίων για υγιείς 
τρόπους ζωής και καλά σχεδιασμένων 
παρεμβάσεων στην δημόσια υγεία για τη 
μείωση του φόρτου και του αντίκτυπου 
των λοιμώξεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής, προκειμένου να 
συμπληρώσει τη δράση των κρατών μελών 
σύμφωνα με τις σχετικές στρατηγικές. Το 
σκέλος Υγεία του ΕΚΤ+ θα πρέπει να 
ενσωματώσει αποτελεσματικά μοντέλα 
πρόληψης, καινοτόμες τεχνολογίες και νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα και λύσεις, να 
συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων, 
αποτελεσματικών και βιώσιμων 
συστημάτων υγείας των κρατών μελών και 
να διευκολύνει την πρόσβαση σε καλύτερη 
και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη 
για τους πολίτες της Ευρώπης.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η μείωση του φόρτου των 
ανθεκτικών λοιμώξεων και των 
ιατρογενών λοιμώξεων και η διασφάλιση 
της διαθεσιμότητας αποτελεσματικών 
αντιβιοτικών έχει ουσιαστική σημασία για 
την αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
υγείας και την ασφάλεια των ασθενών.

(40) Η μείωση του φόρτου των 
ανθεκτικών λοιμώξεων και των 
ιατρογενών λοιμώξεων και η διασφάλιση 
της διαθεσιμότητας αποτελεσματικών 
αντιβιοτικών και η προαγωγή μιας 
υπεύθυνης χρήσης αντιβιοτικών έχει 
ουσιαστική σημασία για την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
υγείας και την ασφάλεια των ασθενών.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Η εφαρμογή του σκέλους «Υγεία» 
του ΕΚΤ+ θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
να γίνονται σεβαστές οι αρμοδιότητες 
των κρατών μελών όσον αφορά τη 
διαμόρφωση της πολιτικής τους στον 
τομέα της υγείας, καθώς και όσον αφορά 
την οργάνωση και την παροχή 
υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής 
περίθαλψης.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο ix

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ix) ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης ix) ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης 
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πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες· 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
πρόσβασης στην κοινωνική προστασία· 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης·

πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και 
οικονομικά προσιτές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης επικεντρωμένες 
στον ασθενή και στη σχετική μέριμνα· 
εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
πρόσβασης στην κοινωνική προστασία· 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο ix α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ix α) ενίσχυση της πρόληψης των 
νόσων και της έγκαιρης διάγνωσης και 
προώθηση της υγείας σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής·

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συνολικό χρηματοδοτικό 
κονδύλιο για το ΕΚΤ+ για την περίοδο 
2021-2027 ανέρχεται σε 101 174 000 000 
ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

1. Το συνολικό χρηματοδοτικό 
κονδύλιο για το ΕΚΤ+ για την περίοδο 
2021-2027 ανέρχεται σε 101 219 000 000 
EUR σε τρέχουσες τιμές.

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς 
για το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και για το σκέλος Υγεία για 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 
1 174 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

3. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς 
για το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία και για το σκέλος Υγεία για 
την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 
1 219 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 413 000 000 ευρώ για την 
υλοποίηση του σκέλους Υγεία·

β) 458 000 000 EUR για την 
υλοποίηση του σκέλους Υγεία·

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) καλά σχεδιασμένες παρεμβάσεις 
στην δημόσια υγεία για τη μείωση του 
φόρτου και του αντίκτυπου των 
λοιμώξεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής’

Or. en

Τροπολογία 17
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) επενδύσεις στην έγκαιρη διάγνωση 
και ανίχνευση’

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – στοιχείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) υποστήριξη της δημιουργίας 
διοικητικού συμβουλίου για την υγεία που 
θα επιφορτιστεί με την υλοποίηση των 
δράσεων που υπάγονται στο σκέλος 
«Υγεία».

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μόνο οι δράσεις που επιδιώκουν 
τους στόχους που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 και 26 είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση.

1. Μόνο οι δράσεις που επιδιώκουν 
τους στόχους που αναφέρονται στα 
άρθρα 3, 4 και 26 είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29α

Διοικητικό συμβούλιο για την υγεία 

1. Η Επιτροπή θα θεσπίσει 
διοικητικό συμβούλιο για την υγεία που 
θα επιφορτιστεί με την υλοποίηση των 
δράσεων που υπάγονται στο σκέλος 
«Υγεία». 

2. Το διοικητικό συμβούλιο θα 
επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην 
δημιουργία συνεργιών μεταξύ του 
σκέλους «Υγεία» και άλλων 
προγραμμάτων με ενσωματωμένη 
παράμετρο υγείας, με συντονισμό και 
συνεργασία, επιδιώκοντας κοινούς 
τόπους ασθενών και κοινωνίας και 
προωθώντας τις γνώμες και τις 
εισηγήσεις των επιστημόνων.   Οι 
ενέργειες θα αποσκοπούν σε υγειονομικές 
δράσεις αξίας, βιωσιμότητα, καλύτερες 
υγειονομικές λύσεις, καλύτερη πρόσβαση 
και σε μείωση των ανισοτήτων στον 
χώρο της υγείας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο θα 
παράσχει ολοκληρωμένη στρατηγική και 
καθοδήγηση ως προς την διαμόρφωση 
των υπαγόμενων στο σκέλος «Υγεία» 
σχεδίων εργασίας. 

4. Το διοικητικό συμβούλιο θα είναι 
ανεξάρτητη ομάδα ενδιαφερομένων 
φορέων του τομέα της δημόσιας υγείας, 
της ευημερίας και της κοινωνικής 
προστασίας, στην οποία θα συμμετέχουν 
εκπρόσωποι ασθενών και πολιτών.

5. Το διοικητικό συμβούλιο θα 
αποτελείται από 15 ως 20 υψηλά 
ιστάμενα στελέχη διαφόρων κλάδων και 
ειδικοτήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
θα διορίζονται από την Επιτροπή κατόπιν 
διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων 
και/ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

6. Το διοικητικό συμβούλιο θα έχει 
πρόεδρο που θα διορίζεται από την 
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Επιτροπή μεταξύ των μελών του.

7. Το διοικητικό συμβούλιο:

i. θα συνεισφέρει στα ετήσια σχέδια 
εργασίας του σκέλους «Υγεία», κατόπιν 
πρότασης της Επιτροπής· 

ii. θα εκπονήσει πρότυπο για την 
καθοδήγηση του συντονισμού και της 
συνεργασίας μεταξύ του σκέλους «Υγεία» 
και άλλων προγραμμάτων με 
ενσωματωμένη παράμετρο υγείας. Το 
πρότυπο αυτό θα διευκολύνει την 
εξασφάλιση της προβολής και του 
συντονισμού όλων των υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών μηχανισμών που 
άπτονται της υγείας και θα κατευθύνει τη 
συνεργασία και τον συντονισμό.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29β

Διεθνής συνεργασία

Η Επιτροπή θα αναπτύξει τη συνεργασία 
με αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, όπως 
τα Ηνωμένα Έθνη και οι εξειδικευμένες 
οργανώσεις τους, και ιδίως με την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και 
με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης, με στόχο την εφαρμογή του 
σκέλους «Υγεία» προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα 
και η αποδοτικότητα των ενεργειών σε 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

Or. en
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