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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη», του τρίτου 
πολυετούς προγράμματος δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2014-
2020
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0709),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 168, παράγραφος 5 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0399/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
23ης Φεβρουαρίου 20121,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ...2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της 
Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. υπογραμμίζει ότι ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η προσαρμογή των ποσών σχετικά με την 
παρούσα νομοθετική διαδικασία σε συνάρτηση με το δημοσιονομικό φάκελο του 
Προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη» στο πλαίσιο των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

3. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 ...
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του προγράμματος «Υγεία 
για την ανάπτυξη», του τρίτου πολυετούς 
προγράμματος δράσης της ΕΕ στον τομέα 
της υγείας για την περίοδο 2014-2020

για τη θέσπιση του προγράμματος «Υγεία 
και ανάπτυξη», του τρίτου πολυετούς 
προγράμματος δράσης της ΕΕ στον τομέα 
της υγείας για την περίοδο 2014-2020

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η υγεία δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε μια λογική ανάπτυξης. Πρέπει επομένως να 
αντικατασταθεί ο τίτλος «Υγεία για την ανάπτυξη» αποσυνδέοντας τους δύο όρους. Ο τίτλος 
«Υγεία και ανάπτυξη» είναι σωστότερος.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Απαιτείται συνεχής προσπάθεια για την 
τήρηση των διατάξεων του άρθρου 168 της 
Συνθήκης. Η προαγωγή της καλής υγείας 
σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020: 
Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη». Αν οι άνθρωποι διατηρούνται 
υγιείς και ενεργοί για μεγαλύτερο 
διάστημα, θα υπάρξουν συνολικά θετικές 
συνέπειες στην υγεία και θετικός 
αντίκτυπος στην παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα, ενώ συγχρόνως θα 
μειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς 

(2) Απαιτείται συνεχής προσπάθεια για την 
τήρηση των διατάξεων του άρθρου 168 της 
Συνθήκης. Η προαγωγή της καλής υγείας 
σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020: 
Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη». Αν οι άνθρωποι διατηρούνται 
υγιείς και ενεργοί για μεγαλύτερο 
διάστημα, θα υπάρξουν συνολικά θετικές 
συνέπειες στην υγεία και θετικός 
αντίκτυπος στην παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα, ενώ συγχρόνως θα 
μειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς 



PR\899810EL.doc 7/26 PE486.116v02-00

EL

προϋπολογισμούς. Η καινοτομία στην 
υγεία συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της βιωσιμότητας του τομέα 
στο πλαίσιο της δημογραφικής αλλαγής, 
ενώ η ανάληψη δράσης για τη μείωση των 
ανισοτήτων στην υγεία είναι σημαντική για 
την επίτευξη της «χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης». Στο πλαίσιο αυτό ενδείκνυται 
να θεσπιστεί πρόγραμμα «Υγεία για τη 
ανάπτυξη», το τρίτο πρόγραμμα δράσης 
της ΕΕ για την υγεία (2014-2020) (στο 
εξής: το «πρόγραμμα»).

προϋπολογισμούς. Η στήριξη και η 
αναγνώριση της καινοτομίας στην υγεία 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της βιωσιμότητας του τομέα 
στο πλαίσιο της δημογραφικής αλλαγής, 
ενώ η ανάληψη δράσης για τη μείωση των 
ανισοτήτων στην υγεία είναι σημαντική για 
την επίτευξη της «χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης». Στο πλαίσιο αυτό ενδείκνυται 
να θεσπιστεί πρόγραμμα «Υγεία για τη 
ανάπτυξη», το τρίτο πρόγραμμα δράσης 
της ΕΕ για την υγεία (2014-2020) (στο 
εξής: το «πρόγραμμα»).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καινοτομία πρέπει να ενθαρρύνεται με τα δέοντα μέτρα.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η καινοτομία στην υγεία από πλευράς 
προϊόντων και υπηρεσιών, οργάνωσης και 
παροχής φροντίδας έχει τη δυνατότητα να 
βελτιώσει την ποιότητα της φροντίδας που 
παρέχεται στους ασθενείς και να καλύψει 
ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί, αλλά 
και να βελτιώσει τη σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και τη βιωσιμότητα 
της περίθαλψης. Συνεπώς, το πρόγραμμα 
θα πρέπει να διευκολύνει την υιοθέτηση 
της καινοτομίας από την υγειονομική 
περίθαλψη.

(7) Η καινοτομία στην υγεία από πλευράς 
προϊόντων και υπηρεσιών, οργάνωσης και 
παροχής φροντίδας έχει τη δυνατότητα να 
βελτιώσει την ποιότητα της φροντίδας που 
παρέχεται στους ασθενείς και να καλύψει 
ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί, αλλά 
και να βελτιώσει τη σχέση κόστους–
αποτελεσματικότητας και τη βιωσιμότητα 
της περίθαλψης. Συνεπώς, το πρόγραμμα 
θα πρέπει να διευκολύνει την υιοθέτηση 
της καινοτομίας από την υγειονομική 
περίθαλψη και να προωθήσει την 
εφαρμογή μιας βιομηχανικής πολιτικής 
με στόχο την ανάπτυξη των βιομηχανιών 
υγείας στην Ένωση.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να εφαρμόσει, σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους, μια πραγματική 
βιομηχανική πολιτική προκειμένου να στηριχθεί και να αναπτυχθεί η έρευνα και η καινοτομία 
στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στα πλαίσια μιας γηράσκουσας 
κοινωνίας, οι καλά στοχευμένες 
επενδύσεις για την προαγωγή της υγείας 
και την πρόληψη των νόσων μπορεί να 
αυξήσει τον αριθμό των «ετών υγιούς 
βίου» και, με τον τρόπο αυτόν, να δώσει 
στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα να 
συνεχίσουν να εργάζονται. Οι χρόνιες 
νόσοι ευθύνονται για ποσοστό άνω του 
80% των πρόωρων θανάτων στην ΕΕ. Με 
τον εντοπισμό, τη διάδοση και την 
προώθηση της υιοθέτησης επικυρωμένων 
βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς 
αποδοτικά μέτρα πρόληψης, εστιασμένα 
στους κρίσιμους παράγοντες κινδύνου, και 
συγκεκριμένα στο κάπνισμα, την 
κατάχρηση οινοπνεύματος και την 
παχυσαρκία, όπως και τον ιό HIV/AIDS, 
το πρόγραμμα θα συμβάλει στην αποτροπή 
των νόσων και στην προαγωγή της καλής 
υγείας, έχοντας συγχρόνως υπόψη τους 
υποκείμενους παράγοντες κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

(10) Στα πλαίσια μιας γηράσκουσας 
κοινωνίας, οι καλά στοχευμένες 
επενδύσεις για την προαγωγή της υγείας 
και την πρόληψη των νόσων μπορεί να 
αυξήσει τον αριθμό των «ετών υγιούς 
βίου» και, με τον τρόπο αυτόν, να δώσει 
στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα να 
συνεχίσουν να εργάζονται. Οι χρόνιες 
νόσοι ευθύνονται για ποσοστό άνω του 
80% των πρόωρων θανάτων στην ΕΕ. Με 
τον εντοπισμό, τη διάδοση και την 
προώθηση της υιοθέτησης επικυρωμένων 
βέλτιστων πρακτικών για οικονομικώς 
αποδοτικά μέτρα πρόληψης, εστιασμένα 
στους κρίσιμους παράγοντες κινδύνου, και 
συγκεκριμένα στο κάπνισμα, την 
κατάχρηση οινοπνεύματος, η καθιστική 
ζωή, οι κακές διατροφικές συνήθειες και 
η παχυσαρκία, το πρόγραμμα θα συμβάλει 
στην αποτροπή των νόσων, ιδίως εκείνων 
που προκαλούν την αλλοίωση ή και την 
απώλεια των γνωστικών και σωματικών 
λειτουργιών και στην προαγωγή της καλής 
υγείας, έχοντας συγχρόνως υπόψη τους 
υποκείμενους παράγοντες κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για τη δέουσα και αποτελεσματική πρόληψη των χρονίων νοσημάτων, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλοι οι παράγοντες κινδύνου.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
εκτελεστεί με πλήρη τήρηση της αρχής της 
διαφάνειας και με λογική ισορροπία 
μεταξύ των διαφόρων στόχων του. Θα 
πρέπει να επιλεγούν και να 
χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα 
κατάλληλες δράσεις που καλύπτονται από 
τους ειδικούς στόχους του προγράμματος 
και έχουν σαφή ενωσιακή προστιθέμενη 
αξία. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας θα 
πρέπει να καθορίζουν, ιδίως, τα βασικά 
κριτήρια επιλογής των πιθανών 
δικαιούχων, σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι έχουν την 
οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα 
να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος, και ότι, όπου απαιτείται, 
μπορούν να προσκομίσουν τα στοιχεία που 
απαιτούνται για να αποδείξουν την 
ανεξαρτησία τους.

(23) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
εκτελεστεί με πλήρη τήρηση της αρχής της 
διαφάνειας. Η κατανομή των πόρων του 
προϋπολογισμού μεταξύ των στόχων 
πρέπει να είναι ανάλογη με τα οφέλη που 
αναμένονται σε σχέση με τη βελτίωση της 
υγείας των πολιτών της Ένωσης. Πρέπει 
επομένως να μην ιεραρχηθούν οι 
διάφοροι στόχοι του προγράμματος. Θα 
πρέπει να επιλεγούν και να 
χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα 
κατάλληλες δράσεις που καλύπτονται από 
τους ειδικούς στόχους του προγράμματος 
και έχουν σαφή ενωσιακή προστιθέμενη 
αξία. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας θα 
πρέπει να καθορίζουν, ιδίως, τα βασικά 
κριτήρια επιλογής των πιθανών 
δικαιούχων, σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι έχουν την 
οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα 
να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος, και ότι, όπου απαιτείται, 
μπορούν να προσκομίσουν τα στοιχεία που 
απαιτούνται για να αποδείξουν την 
ανεξαρτησία τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κατάταξη των στόχων αποδίδοντας στον καθένα προκαθορισμένο χαρτοφυλάκιο στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού ενδέχεται να οδηγήσει στον περιορισμό της εμβέλειας ορισμένων 
προγραμμάτων.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος 
«Υγεία για την ανάπτυξη» είναι η 
συνεργασία με τα κράτη μέλη με σκοπό να 
προαχθεί η καινοτομία στην υγειονομική 
περίθαλψη και να αυξηθεί η βιωσιμότητα 
των συστημάτων υγείας, να βελτιωθεί η 
υγεία των πολιτών της ΕΕ και να 
εξασφαλιστεί η προστασία τους από τις 
διασυνοριακές απειλές υγείας.

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος 
«Υγεία για την ανάπτυξη» είναι η 
συνεργασία με τα κράτη μέλη με σκοπό να 
προαχθεί η καινοτομία στην υγειονομική 
περίθαλψη και να αυξηθεί η βιωσιμότητα 
των συστημάτων υγείας, να 
αντιμετωπισθούν οι υγειονομικές, 
κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις 
που απορρέουν από τη γήρανση του 
πληθυσμού και την αύξηση των χρονίων 
νοσημάτων, να βελτιωθεί η υγεία των 
πολιτών της ΕΕ και να εξασφαλιστεί η 
προστασία τους από τις διασυνοριακές 
απειλές υγείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η μεταβολή της δημογραφικής δομής παρουσιάζει ορισμένα διακυβεύματα και προκλήσεις , 
τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μετρηθεί 
ιδίως με γνώμονα την αύξηση του 
αριθμού των κρατών μελών που θα 
χρησιμοποιούν τα εργαλεία και τους 
μηχανισμούς που θα αναπτυχθούν και τις 
συμβουλές που θα παρέχονται.

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μετρηθεί 
ιδίως με γνώμονα τα αποτελέσματα που 
θα καταγραφούν στα συστήματα υγείας 
των κρατών μελών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι του προγράμματος πρέπει να αξιολογούνται με γνώμονα τους σχετικούς δείκτες όσον 
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αφορά τα αποτελέσματα από πλευράς προσδόκιμου επιβίωσης στα διάφορα κράτη μέλη.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Εντοπισμός, διάδοση και προώθηση 
της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για 
οικονομικώς αποδοτικά μέτρα πρόληψης, 
μέσω της αντιμετώπισης των κρίσιμων 
παραγόντων κινδύνου και συγκεκριμένα 
του καπνίσματος, της κατάχρησης 
οινοπνεύματος και της παχυσαρκίας, όπως 
και του VIH/AIDS, με εστίαση στη 
διασυνοριακή διάσταση, με στόχο την 
πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της 
καλής υγείας.

(3) Εντοπισμός, διάδοση και προώθηση 
της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για 
οικονομικώς αποδοτικά μέτρα πρόληψης, 
μέσω της αντιμετώπισης των κρίσιμων 
παραγόντων κινδύνου και συγκεκριμένα 
του καπνίσματος, της κατάχρησης 
οινοπνεύματος, των κακών διατροφικών 
συνηθειών, της καθιστικής ζωής και της 
παχυσαρκίας, με εστίαση στη 
διασυνοριακή διάσταση, με στόχο την 
πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της 
καλής υγείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για τη δέουσα και αποτελεσματική πρόληψη των χρονίων νοσημάτων, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλοι οι παράγοντες κινδύνου.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μετρηθεί 
ιδίως με γνώμονα την αύξηση του αριθμού 
των κρατών μελών που θα συμμετάσχουν 
στις δραστηριότητες προαγωγής της καλής 
υγείας και πρόληψης των νόσων, 
χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές 
που θα επικυρωθούν.

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μετρηθεί 
ιδίως με γνώμονα την αύξηση του αριθμού 
των ενεργειών και των νομοθετικών 
μέτρων των κρατών μελών που θα
συμμετάσχουν στις δραστηριότητες 
προαγωγής της καλής υγείας και πρόληψης 
των χρονίων νόσων.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Οι στόχοι του προγράμματος πρέπει να αξιολογούνται με γνώμονα τους σχετικούς δείκτες στα 
διάφορα κράτη μέλη.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 
επιτυγχάνονται μέσω των δράσεων που 
παρατίθενται κατωτέρω και σύμφωνα με 
τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 
επιτυγχάνονται μέσω των δράσεων που 
παρατίθενται στο Παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που 
καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 του παρόντος 
κανονισμού.

1) Συμβολή σε καινοτόμα και βιώσιμα 
συστήματα υγείας:
1.1. Ανάπτυξη συνεργασίας, σε επίπεδο 
ΕΕ, για την αξιολόγηση των τεχνολογιών 
της υγείας στο πλαίσιο της οδηγίας 
2011/24/EΕ περί εφαρμογής των 
δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης· 
1.2. Προώθηση της υιοθέτησης 
καινοτομιών στον τομέα της υγείας και 
προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας με 
την αύξηση της διαλειτουργικότητας των 
εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας·
1.3. Υποστήριξη της βιωσιμότητας του 
υγειονομικού εργατικού δυναμικού της 
ΕΕ με την προώθηση αποδοτικών 
μεθόδων πρόβλεψης και 
προγραμματισμού και αποτελεσματικών 
στρατηγικών πρόσληψης και διατήρησης 
του σχετικού προσωπικού·
1.4. Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την 
υποστήριξη των κρατών μελών που 
προωθούν μεταρρυθμίσεις των εθνικών 
τους συστημάτων υγείας·
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1.5 Υποστήριξη της ευρωπαϊκής 
σύμπραξης καινοτομίας για την ενεργό 
και υγιή γήρανση, που είναι ένα πιλοτικό 
σχέδιο το οποίο θα εφαρμοστεί στο 
πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας 
«Ένωση Κοινοτομίας» της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»· 
1.6 Υλοποίηση των δράσεων που 
απαιτούνται βάσει των στόχων της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ή 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
αυτών), καθώς και από τις διατάξεις της 
νομοθεσίας περί διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης οι οποίες 
αφορούν την ηλεκτρονική υγεία και την 
αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας·
1.7 Προώθηση ενός συστήματος γνώσεων 
για τον τομέα της υγείας, και μέσω 
επιστημονικών επιτροπών, ώστε να 
υποστηρίζεται η λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων.
2) Μεγαλύτερη πρόσβαση σε καλύτερη 
και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη 
για τους πολίτες: 
2.1. Κατάρτιση κριτηρίων διαπίστευσης 
και υποστήριξη ευρωπαϊκών δικτύων 
αναφοράς· 
2.2. Υποστήριξη των δράσεων που 
αναλαμβάνονται στον τομέα των σπάνιων 
νόσων, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας ευρωπαϊκών δικτύων 
αναφοράς (σύμφωνα με το σημείο 2.1), 
παροχή πληροφοριών και κατάρτιση 
μητρώων βάσει κοινών κριτηρίων 
διαπίστευσης·
2.3. Ενίσχυση της συνεργασίας στους 
τομείς της ασφάλειας των ασθενών και 
της ποιότητας της υγειονομικής 
περίθαλψης, με την αύξηση των 
πληροφοριών που παρέχονται στους 
ασθενείς, την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και την ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών· υποστήριξη 
των προσπαθειών που καταβάλλονται για 
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την αντιμετώπιση των χρόνιων νόσων και 
ενίσχυση της σχετικής έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών·
2.4. Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών 
για να βελτιωθεί η συνετή χρήση των 
αντιμικροβιακών φαρμάκων στην ιατρική 
και να μειωθούν οι πρακτικές που 
αυξάνουν τη μικροβιακή αντοχή·
2.5. Υλοποίηση των δράσεων που 
απαιτούνται βάσει των στόχων της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τους ιστούς και τα 
κύτταρα, το αίμα, τα όργανα, τα 
δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης και τα φαρμακευτικά 
προϊόντα (ή συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων αυτών)·
2.6. Προώθηση ενός συστήματος 
γνώσεων για τον τομέα της υγείας, ώστε 
να υποστηρίζεται η λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων.
3) Προώθηση της καλής υγείας και 
πρόληψη των νόσων:
3.1 Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε 
βασικά ζητήματα υγείας όπως η πρόληψη 
του καπνίσματος, η κατάχρηση 
οινοπνεύματος και η παχυσαρκία·
3.2. Υποστήριξη των προσπαθειών 
πρόληψης των χρόνιων νόσων, 
συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, με 
την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων 
πρακτικών και με την ανάπτυξη κοινών 
δραστηριοτήτων·
3.3. Υλοποίηση των δράσεων που 
απαιτούνται βάσει των στόχων της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τα προϊόντα 
καπνού και τη διαφήμισή τους (ή 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
αυτών)·
3.4. Προώθηση ενός συστήματος 
γνώσεων για τον τομέα της υγείας, ώστε 
να υποστηρίζεται η λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων.
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4) Προστασία των πολιτών από 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας:
4.1. Ενίσχυση της ετοιμότητας και του 
τρόπου αντιμετώπισης σοβαρών 
διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας·
4.2. Ενίσχυση της ικανότητας εκτίμησης 
της επικινδυνότητας, με την αύξηση των 
δυνατοτήτων επιστημονικής 
εμπειρογνωμοσύνης και με τη 
«χαρτογράφηση» των υφιστάμενων 
εκτιμήσεων·
4.3. Υποστήριξη της δημιουργίας 
ικανοτήτων για την αντιμετώπιση 
απειλών κατά της υγείας στα κράτη μέλη, 
μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη σχεδίων 
προγραμματισμού και συντονισμού σε 
θέματα ετοιμότητας και αντιμετώπισης, 
με την καθιέρωση κοινών προσεγγίσεων 
στον τομέα του εμβολιασμού και με την 
κατάρτιση κατευθυντηρίων γραμμών και 
μηχανισμών για την από κοινού λήψη 
ιατρικών αντιμέτρων·
4.4. Υλοποίηση των δράσεων που 
απαιτούνται βάσει των στόχων της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τις μεταδοτικές 
νόσους και τις άλλες απειλές κατά της 
υγείας (ή συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων αυτών)·
4.5. Προώθηση ενός συστήματος 
γνώσεων για τον τομέα της υγείας, ώστε 
να υποστηρίζεται η λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων. 
Λεπτομερέστερη περιγραφή του πιθανού 
περιεχομένου των εν λόγω δράσεων 
παρέχεται στο παράρτημα Ι. Ενδεικτικός 
κατάλογος της σχετικής νομοθεσίας 
παρέχεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού.

Ενδεικτικός κατάλογος της σχετικής 
νομοθεσίας παρέχεται στο παράρτημα ΙΙ 
του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι ανώφελο να επαναλαμβάνεται στο άρθρο 4 ο κατάλογος των αποδεκτών ενεργειών που 
παρατίθενται λεπτομερέστερα στο παράρτημα I.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δράσεων με σαφή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία που 
συγχρηματοδοτούνται από άλλους 
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών 
οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της υγείας και, για τους εν λόγω 
οργανισμούς, αν είναι απαραίτητο χωρίς 
προηγούμενη προκήρυξη προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων, πράγμα που πρέπει 
να δικαιολογείται δεόντως στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας·

β) δράσεων με σαφή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία που 
συγχρηματοδοτούνται από άλλους 
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών 
οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της υγείας και, για τους εν λόγω 
οργανισμούς, αν είναι απαραίτητο χωρίς 
προηγούμενη προκήρυξη προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων, πράγμα που πρέπει 
να δικαιολογείται δεόντως στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας, σύμφωνα με το 
δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ και 
τους τρόπους εφαρμογής του.

Or. fr

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται 
από διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας 
και οι οποίες υλοποιούνται χωρίς 
προηγούμενη πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων, πράγμα που δικαιολογείται 
κατάλληλα.

ζ) τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται 
από διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας 
και οι οποίες υλοποιούνται χωρίς 
προηγούμενη πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων, πράγμα που δικαιολογείται 
κατάλληλα, σύμφωνα με το 
δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ και 
τους τρόπους εφαρμογής του.

Or. fr
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 1.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3. Εργατικό δυναμικό του τομέα της 
υγείας: ανάπτυξη αποτελεσματικού 
μηχανισμού πρόβλεψης και 
προγραμματισμού για το εργατικό 
δυναμικό του τομέα της υγείας από 
πλευράς αριθμών, πεδίου άσκησης του 
επαγγέλματος και δεξιοτήτων, 
παρακολούθηση της κινητικότητας (στο 
εσωτερικό της ΕΕ) και της μετανάστευσης 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας, 
ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών 
πρόσληψης και παραμονής στην υπηρεσία 
και ανάπτυξη ικανοτήτων.

1.3. Εργατικό δυναμικό του τομέα της 
υγείας: ανάπτυξη αποτελεσματικού 
μηχανισμού πρόβλεψης και 
προγραμματισμού για το εργατικό 
δυναμικό του τομέα της υγείας από 
πλευράς αριθμών, πεδίου άσκησης του 
επαγγέλματος και προσαρμογής μεταξύ 
των αναγκαίων καταρτίσεων και
δεξιοτήτων, παρακολούθηση της 
κινητικότητας (στο εσωτερικό της ΕΕ) και 
της μετανάστευσης επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας, ανάπτυξη 
αποτελεσματικών στρατηγικών πρόσληψης 
και παραμονής στην υπηρεσία και 
ανάπτυξη ικανοτήτων, λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη την προβληματική της 
εξάρτησης και της γήρανσης του 
πληθυσμού και αξιολογώντας τακτικά τις 
νέες αυτές ανάγκες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη κατάρτιση του υγειονομικού προσωπικού με την 
ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αριστεία και να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επαγγελματιών στο πλαίσιο της ΕΕ.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 1.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4. Διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις 
μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας: 
δημιουργία μηχανισμού συγκέντρωσης 
εμπειρογνωμοσύνης σε επίπεδο ΕΕ, για 

1.4. Διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις 
μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας: 
δημιουργία μηχανισμού συγκέντρωσης 
εμπειρογνωμοσύνης σε επίπεδο ΕΕ, για 
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την παροχή ασφαλών και τεκμηριωμένων 
συμβουλών για αποτελεσματικές και 
αποδοτικές επενδύσεις στη δημόσια υγεία 
και τα συστήματα υγείας. Διευκόλυνση της 
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που 
απορρέουν από ερευνητικά σχέδια που 
υποστηρίζονται βάσει του 7ου 
προγράμματος-πλαισίου και, πιο 
μακροπρόθεσμα, από τις δραστηριότητες 
που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του 
επόμενου προγράμματος έρευνας και 
καινοτομίας 2014-2020 («Ορίζοντας 
2020»).

την παροχή ασφαλών και τεκμηριωμένων 
συμβουλών για αποτελεσματικές και 
αποδοτικές επενδύσεις στη δημόσια υγεία 
και τα συστήματα υγείας προωθώντας 
ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα των 
παραγόντων. Διευκόλυνση της 
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που 
απορρέουν από ερευνητικά σχέδια που 
υποστηρίζονται βάσει του 7ου 
προγράμματος-πλαισίου και, πιο 
μακροπρόθεσμα, από τις δραστηριότητες 
που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του 
επόμενου προγράμματος έρευνας και 
καινοτομίας 2014-2020 («Ορίζοντας 
2020»).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι μεταρρυθμίσεις στα συστήματα υγείας θα έπρεπε να πραγματοποιούνται περιλαμβάνοντας 
μια μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 1.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5. Στήριξη της ευρωπαϊκής σύμπραξης 
καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 
γήρανση όσον αφορά τα τρία θέματά της: 
καινοτομία στην ενημέρωση, την πρόληψη 
και την έγκαιρη διάγνωση· καινοτομία στη 
θεραπεία και την περίθαλψη και 
καινοτομία στην ενεργό γήρανση και την 
ανεξάρτητη διαβίωση.

1.5. Στήριξη της ευρωπαϊκής σύμπραξης 
καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 
γήρανση όσον αφορά τα τρία θέματά της: 
καινοτομία στην ενημέρωση, την πρόληψη 
και την έγκαιρη διάγνωση· καινοτομία στη 
θεραπεία και την περίθαλψη, ιδίως όσον 
αφορά τις νευροεκφυλιστικές νόσους και 
καινοτομία στην ενεργό γήρανση και την 
ανεξάρτητη διαβίωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η σύμπραξη αυτή πρέπει επίσης να επισπεύσει τις καινοτόμες λύσεις σε σχέση με τη θεραπεία 
και την περίθαλψη των νευροεκφυλιστικών νόσων.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 2 – σημείο 2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4. Ασφάλεια: περισσότερο συνετή χρήση 
αντιμικροβιακών στα φάρμακα και μείωση 
των πρακτικών που αυξάνουν τη 
μικροβιακή αντοχή· μείωση του βάρους 
των ανθεκτικών λοιμώξεων και των 
ιατρογενών λοιμώξεων και διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας αποτελεσματικών 
αντιβιοτικών.

2.4. Ασφάλεια: περισσότερο συνετή χρήση 
αντιμικροβιακών στα φάρμακα και μείωση 
των πρακτικών που αυξάνουν τη 
μικροβιακή αντοχή, ιδίως στα 
νοσοκομεία, μείωση του βάρους των 
ανθεκτικών λοιμώξεων και των 
ιατρογενών λοιμώξεων και διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας αποτελεσματικών 
αντιβιοτικών, ιδίως εξετάζοντας εκ του 
σύνεγγυς τη δοσολογία τους, τη διάρκεια 
της θεραπείας και το συνδυασμό με άλλα
φάρμακα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση στους νοσοκομειακούς χώρους όπου η εξάπλωση των 
λοιμώξεων μπορεί να αποφευχθεί με την εφαρμογή στοχευμένων υγειονομικών μέτρων. Τούτο 
θα μπορούσε να έχει διπλό αποτέλεσμα δηλαδή τον περιορισμό του αριθμού των λοιμώξεων και 
τον περιορισμό της κατανάλωσης αντιβιοτικών και την ανάπτυξη αντιστάσεων στα αντιβιοτικά 
αυτά.. 

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 2 – σημείο 2.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.6. Προώθηση ενός συστήματος γνώσεων 
για τον τομέα της υγείας, ώστε να 
υποστηρίζεται η λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής και της ανάλυσης στοιχείων για 
την υγεία και της ευρείας διάδοσης των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος.

2.6. Προώθηση ενός συστήματος γνώσεων 
για τον τομέα της υγείας, ώστε να 
υποστηρίζεται η λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής και της ανάλυσης στοιχείων για 
την υγεία και της ευρείας διάδοσης των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος και της 
στήριξης των προσπαθειών για την 
τακτική επικαιροποίηση των δεδομένων 
και τη βελτίωση της συγκρισιμότητάς 
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τους μεταξύ των κρατών μελών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη συγκρίσιμων δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αποτελεί σημαντικό 
εμπόδιο στην εφαρμογή κοινωνικά και οικονομικά αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτικών 
στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 2 – σημείο 2.6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.6α. Στήριξη της ανάπτυξης μιας 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής που 
θα ευνοεί την ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών υγείας με 
προοπτική τη βελτίωση της καινοτομίας 
και τη μεγαλύτερη πρόσβαση σε 
ασφαλέστερα και αποτελεσματικότερα 
φάρμακα για τους ασθενείς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να εφαρμόσει, σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους, μια πραγματική 
βιομηχανική πολιτική προκειμένου να στηριχθεί και να αναπτυχθεί η έρευνα και η καινοτομία 
στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 3 – σημείο 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1. Οικονομικώς αποδοτικά μέτρα 
προώθησης και πρόληψης: περιλαμβάνεται 
η ανάληψη ενεργειών για τη δημιουργία 
πανευρωπαϊκών δικτύων και συμπράξεων 
όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα 
παραγόντων σε δράσεις επικοινωνιακής 

3.1. Οικονομικώς αποδοτικά μέτρα 
προώθησης και πρόληψης: περιλαμβάνεται 
η ανάληψη ενεργειών για τη δημιουργία 
πανευρωπαϊκών δικτύων και συμπράξεων 
όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα 
παραγόντων σε δράσεις επικοινωνιακής 
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προβολής, ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για θέματα βασικής 
σημασίας για την υγεία όπως η πρόληψη 
του καπνίσματος, η κατάχρηση 
οινοπνεύματος και η αντιμετώπιση της 
παχυσαρκίας, με έμφαση στη 
διασυνοριακή διάσταση και στα κράτη 
μέλη στα οποία δεν υπάρχει καμία ή 
ελάχιστη δραστηριοποίηση για τα θέματα 
αυτά.

προβολής, ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για θέματα βασικής 
σημασίας για την υγεία όπως η πρόληψη 
του καπνίσματος, η κατάχρηση 
οινοπνεύματος καθώς και οι κακές 
διατροφικές συνήθειες και η καθιστική 
ζωή στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της 
παχυσαρκίας, με έμφαση στη 
διασυνοριακή διάσταση και στα κράτη 
μέλη στα οποία δεν υπάρχει καμία ή 
ελάχιστη δραστηριοποίηση για τα θέματα 
αυτά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για τη δέουσα και αποτελεσματική πρόληψη των χρονίων νοσημάτων, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλοι οι παράγοντες κινδύνου.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 3 – σημείο 3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2. Χρόνιες νόσοι: στήριξη της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας και δικτύωσης 
για την πρόληψη και τη βελτίωση της 
αντίδρασης στις χρόνιες νόσους, 
συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου,
μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και ορθών 
πρακτικών και της ανάπτυξης κοινών 
δραστηριοτήτων στον τομέα της 
πρόληψης. Καρκίνος: συνέχιση και 
παρακολούθηση των εργασιών που έχουν 
ήδη ξεκινήσει· δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος ενημέρωσης για 
τον καρκίνο με συγκρίσιμα δεδομένα· 
στήριξη του προσυμπτωματικού ελέγχου 
του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών εθελοντικής διαπίστευσης· 
στήριξη της ανάπτυξης ευρωπαϊκών 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
πρόληψη, όπου υπάρχουν σοβαρές 
ανισότητες.

3.2. Χρόνιες νόσοι: στήριξη της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας και δικτύωσης 
για την πρόληψη και τη βελτίωση της 
αντίδρασης στις χρόνιες νόσους, μέσω της 
ανταλλαγής γνώσεων και ορθών 
πρακτικών και της ανάπτυξης κοινών 
δραστηριοτήτων στον τομέα της 
πρόληψης. Συνέχιση και παρακολούθηση 
των εργασιών που έχουν ήδη ξεκινήσει· 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
ενημέρωσης για τις χρόνιες νόσους με 
συγκρίσιμα δεδομένα· στήριξη του 
προσυμπτωματικού ελέγχου των χρονίων 
νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών εθελοντικής διαπίστευσης· 
στήριξη της ανάπτυξης ευρωπαϊκών 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
πρόληψη, όπου υπάρχουν σοβαρές 
ανισότητες.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Το σύνολο των χρονίων νοσημάτων και όχι μόνον ο καρκίνος, πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο των μέτρων ευρωπαϊκής συνεργασίας σε σχέση με την πρόληψη.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 3 – σημείο 3.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.4. Προώθηση ενός συστήματος γνώσεων 
για τον τομέα της υγείας, ώστε να 
υποστηρίζεται η λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής και της ανάλυσης στοιχείων για 
την υγεία και της ευρείας διάδοσης των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος.

3.4. Προώθηση ενός συστήματος γνώσεων 
για τον τομέα της υγείας, ώστε να 
υποστηρίζεται η λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής και της ανάλυσης στοιχείων για 
την υγεία και της ευρείας διάδοσης των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος και της 
στήριξης των προσπαθειών για την 
τακτική επικαιροποίηση των δεδομένων 
και τη βελτίωση της συγκρισιμότητάς 
τους μεταξύ των κρατών μελών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη συγκρίσιμων δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αποτελεί σημαντικό 
εμπόδιο στην εφαρμογή κοινωνικά και οικονομικά αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτικών 
στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 4 – σημείο 4.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.3. Στήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων 
κατά των απειλών για την υγεία στα κράτη 
μέλη: ανάπτυξη σχεδίων προγραμματισμού 
σε θέματα ετοιμότητας και αντιμετώπισης, 
συντονισμός της λήψης μέτρων για τη 
δημόσια υγεία, κοινές προσεγγίσεις στον 

4.3. Στήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων 
κατά των απειλών για την υγεία στα κράτη 
μέλη: ανάπτυξη σχεδίων προγραμματισμού 
σε θέματα ετοιμότητας και αντιμετώπισης, 
συντονισμός της λήψης μέτρων για τη 
δημόσια υγεία, κοινές προσεγγίσεις στον 
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τομέα του εμβολιασμού· ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών για 
προστατευτικά μέτρα σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών για θέματα 
ενημέρωσης, κατάρτιση οδηγών ορθής 
πρακτικής· ανάπτυξη νέου μηχανισμού για 
την από κοινού λήψη ιατρικών αντιμέτρων· 
ανάπτυξη κοινών στρατηγικών 
επικοινωνίας.

τομέα του εμβολιασμού,
περιλαμβανομένης της πρόβλεψης 
βέλτιστης κάλυψης με εμβολιασμό για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
επανεμφάνισης λοιμωδών νόσων·
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για 
προστατευτικά μέτρα σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών για θέματα 
ενημέρωσης, κατάρτιση οδηγών ορθής 
πρακτικής· ανάπτυξη νέου μηχανισμού για 
την από κοινού λήψη ιατρικών αντιμέτρων· 
ανάπτυξη κοινών στρατηγικών 
επικοινωνίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ θα έπρεπε να προβεί σε πιο εθελοντικές ενέργειες με κοινές στρατηγικές σε σχέση με τον 
εμβολιασμό εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη κάλυψη σχετικά.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το πρόγραμμα «Υγεία για την ανάπτυξη» διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 446 εκατ. 
ευρώ για την περίοδο 2014-2020, δηλαδή άνω των 60 εκατ. ευρώ ετησίως. Στόχος του είναι 
να επικεντρωθεί στους κύριους τομείς για τους οποίους η δράση της ΕΕ μπορεί να φέρει μια 
πραγματική προστιθέμενη αξία στον τομέα της υγείας. Εντάσσεται στη Στρατηγική Ευρώπη 
2020 και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη και την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ευεξία των ευρωπαίων 
πολιτών. 

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές συμπληρώνουν ορισμένα μέτρα σχετικά με την υγεία μέσω των 
διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία 
2014-2020. Σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο (2007-2013), η προικοδότηση του 
προγράμματος παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 5,7%. 

Οι δυνάμει υποψήφιοι για τις χρηματοδοτήσεις θα είναι οι εθνικές αρχές, οι δημόσιοι και 
ιδιωτικοί οργανισμοί, οι διεθνείς οργανισμοί και οι ΜΚΟ μέσω συγχρηματοδότησης. Είναι 
ουσιώδους σημασίας οι διαδικασίες και η πρόσβαση στους πόρους να είναι όσο δυνατόν 
απλούστερες προκειμένου τα κράτη μέλη και οι επαγγελματίες της υγείας να είναι σε θέση να 
τους χρησιμοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Είναι εξάλλου προφανές ότι η υγεία δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε μια λογική της 
ανάπτυξης και του τίτλου του προγράμματος. Ο τίτλος «Υγεία για την ανάπτυξη» ενδέχεται
να οδηγήσει σε σύγχυση. Πρέπει ωστόσο να υπενθυμιστεί ότι η επιλογή αυτή έχει ως στόχο 
να αποδείξει κατά την περίοδο αυτή οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη ότι η υγεία δεν 
αποτελεί απλώς συνώνυμο ελλειμμάτων. Οι γενικές υποχρεώσεις που βαρύνουν τα δημόσια 
οικονομικά καθιστούν υποχρεωτική τη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας προκειμένου 
να ελέγχονται οι δαπάνες βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα την απόδοση του τομέα και την 
καινοτομία. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου τα συστήματα 
υγείας να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση περίθαλψης που 
απορρέει από τη δημογραφική γήρανση και να εξακολουθήσουν να παρέχουν ποιοτική 
περίθαλψη στις επερχόμενες γενεές. Ο τίτλος «Υγεία και ανάπτυξη» θα ήταν ορθότερος προς 
αποφυγήν κάθε παρανόησης.

Ο τομέας της υγείας δεν περιορίζεται πράγματι αποκλειστικά στην αξία της θεραπευτικής 
προόδου. Πρέπει να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης, δημιουργό απασχόλησης σε περίοδο κρίσης 
και να εμφανίζεται ως πραγματικός πυλώνας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σε ένα πλαίσιο 
χαρακτηριζόμενο από αποβιομηχάνιση, η βιομηχανία της υγείας αποτελεί σπάνιο παράδειγμα 
βιομηχανίας αιχμής τοποθετημένη σε μεγάλο βαθμό στην ευρωπαϊκή επικράτεια, από την 
έρευνα έως τη διανομή. Για το λόγο αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται ως βιομηχανία υψηλής 
τεχνολογίας. Υπενθυμίζεται επί παραδείγματι ότι ενυπάρχει παρόμοιος βαθμός τεχνολογίας 
σε ένα φάρμακο κατά του καρκίνου και σε ένα αεροσκάφος Airbus. Η μετάβαση από την 
ανακάλυψη μιας ενεργούς ουσίας στη βιομηχανική παρασκευή ενός φαρμάκου αποτελεί 
πρόκληση μηχανικής και τεχνολογίας.

Για να κερδηθεί η μάχη της καινοτομίας, χρειάζεται να πολλαπλασιαστούν οι παρούσες 
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δυνάμεις και να συνεργαστούν ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα και οι ερευνητές στους 
διαφόρους τομείς. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί έτσι, επικεντρωνόμενο καλύτερα στους στόχους, στην αποφυγή 
των επικαλύψεων και την καλύτερη χρήση των οικονομικών πόρων που αρχίζουν να 
σπανίζουν. Είναι πράγματι απαραίτητο να αποφευχθεί η σύνταξη ενός καταλόγου δεδομένου 
ότι τούτο θα είχε ως συνέπεια τον κατακερματισμό των διαθεσίμων χρηματοδοτήσεων. Το 
πρόγραμμα δεν προσφέρεται για απαρίθμηση ενός εξαντλητικού καταλόγου παθολογιών. 
Πρέπει κατ' αρχήν να επικεντρωθεί σε έναν περιορισμένο αριθμό στόχων προτεραιότητας. 

Η κατανομή των πόρων του προϋπολογισμού μεταξύ των τεσσάρων στόχων του 
προγράμματος (ενίσχυση της καινοτομίας, βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομική 
περίθαλψη καλύτερης ποιότητας και ασφαλέστερη, προώθηση της πρόληψης των ασθενειών 
και προστασία των πολιτών από τις διασυνοριακές υγειονομικές απειλές) δεν πρέπει να είναι 
τυποποιημένη. Η κατάταξη των στόχων αυτών αποδίδοντας στον καθένα προκαθορισμένο 
οικονομικό φάκελο θα μπορούσε να οδηγήσει στον περιορισμό της εμβέλειας ορισμένων 
προγραμμάτων. 

Ενδέχεται εξάλλου να αποδειχθεί αναγκαία η προσαρμογή των ποσών σχετικά με την 
παρούσα νομοθετική διαδικασία σε συνάρτηση με τον οικονομική φάκελο που προορίζεται 
για το πρόγραμμα «Υγεία και ανάπτυξη» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο.

Η αξιολόγηση των διαφόρων στόχων του προγράμματος πρέπει να πραγματοποιείται υπό το 
πρίσμα των αποτελεσμάτων που καταγράφονται στα συστήματα υγείας των κρατών μελών με 
τους ενδεδειγμένους δείκτες (ποσοστιαίο κόστος επί του ΑΕΠ, αποτελέσματα σε σχέση με το 
προσδόκιμο επιβίωσης των κατοίκων και έτη υγιούς βίου....).

Όσον αφορά το στόχο της πρόληψης, πρέπει κατ’ αρχήν να εντοπίζονται οι παράγοντες 
κινδύνου για την εκπόνηση επαρκών στρατηγικών. Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου –
περιλαμβανομένων των κακών διατροφικών συνηθειών και της καθιστικής ζωής – πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για τη δέουσα και αποτελεσματική πρόληψη των χρονίων νοσημάτων. 
Επί παραδείγματι, το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία που παρατηρούνται στα μικρά 
παιδιά θα επιδράσουν αναμφισβήτητα στην εμφάνιση καρδιακών νοσημάτων κατά την
ενηλικίωση. 

Χωρίς να στοχοθετείται κάποια ιδιαίτερη παθολογία, καλό θα ήταν ωστόσο να ληφθούν 
έγκαιρα υπόψη οι συνέπειες της γήρανσης των πληθυσμών μας. Η αύξηση του προσδόκιμου 
επιβίωσης συνεπάγεται πολύ σημαντική αύξηση της αναλογίας των ηλικιωμένων στον 
πληθυσμό που θα μπορούσε να φτάσει το 40% έως το 2030.

Η διαδικασία αυτή παρουσιάζει κάποιες προκλήσεις τόσο για την οικονομία όσο και για την 
κοινωνία. Διατηρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο την υγεία του μεμονωμένου ατόμου και 
την ικανότητά του να παραμείνει ενεργό, τόσο σωματικά όσο και κοινωνικά, μπορούμε να 
βελτιστοποιήσουμε τη θετική του επίδραση στην παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα.

Η βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων μας όχι μόνο θα τους προστατέψει από τις 
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ταλαιπωρίες που συνδέονται με την ηλικία, αλλά και θα ελαφρύνει τις κοινωνικές και 
ιατρικές δαπάνες που βαρύνουν την κοινωνία.

Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρείται ευκταίο να επικεντρωθεί εξαρχής το πρόγραμμα στις 
νευροεκφυλιστικές νόσους όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. Πρόκειται 
για χρόνιες ασθένειες με ειδικά χαρακτηριστικά. πλήττουν κυρίως τους ηλικιωμένους, 
οδηγούν στην πλήρη εξάρτηση του ασθενούς και στην ανάγκη διαρκούς φροντίδας. Οι 
ασθένειες αυτές πλήττουν επομένως υψηλό αριθμό ατόμων (άνω των 7 εκατ. ατόμων 
υποφέρει από κάποια μορφή άνοιας στην Ευρώπη). Τούτο έχει βαρείες υγειονομικές, 
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Το πρόγραμμα πρέπει επομένως να ενσωματώσει καλύτερα τη γήρανση του πληθυσμού και 
τις ασθένειες που συνδέονται με την ηλικία. Πρόκειται για μια εγκάρσια προβληματική που 
αφορά το στόχο 1 (συμβολή σε συστήματα υγείας καινοτόμα και βιώσιμα), το στόχο 2 
(βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη καλύτερης ποιότητας και ασφαλέστερη 
για τους πολίτες της Ένωσης) και το στόχο 3 (πρόληψη των ασθενειών και προώθηση της 
καλής υγείας). 

Οι συνέπειες της γήρανσης των πληθυσμών μας πρέπει έτσι να προβλεφθούν προκειμένου να 
διασφαλισθούν οι αναγκαίοι πόροι για την κατάρτιση και την αναβάθμιση των θέσεων 
εργασίας στον τομέα αυτό. Η ΕΕ πρέπει κατ’ ανάγκη να προωθήσει τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες κοινωνικές προκλήσεις όπως η κατ’
οίκον φροντίδα ή σε δομές ειδικά για τα εξαρτώμενα άτομα, ηλικιωμένα ή μη, και να 
προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση προκειμένου να τις προσαρμόζει στις πραγματικές ανάγκες 
των ασθενών και των ατόμων που τους περιθάλπουν. 

Ο τέταρτος και τελευταίος στόχος του προγράμματος αφορά τέλος την προστασία των 
πολιτών από τις διασυνοριακές υγειονομικές απειλές. Για την καταπολέμηση των κινδύνων 
αυτών, ο εμβολιασμός των πληθυσμών αποτελεί ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσον σε 
περιπτώσεις σοβαρών υγειονομικών κινδύνων. 

Αν και ο εμβολιασμός επέτρεψε να βελτιωθεί σημαντικά η κατάσταση από υγειονομικής 
πλευράς για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό, η πρόοδος αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει 
πολυάριθμες απειλές και συγκεκριμένα την υψηλή κινητικότητα των πληθυσμών, την ύπαρξη 
μη εμβολιασμένων ομάδων λόγω περιορισμένης πρόσβασης στις υγειονομικές υπηρεσίες και 
τη διαρκή χαμηλή αποδοχή των εμβολίων από τον πληθυσμό. Η ΕΕ έχει να αντιμετωπίσει 
σήμερα τις πρόσφατες και συνεχείς εξάρσεις ιλαράς ή ακόμη και την επανεμφάνιση 
κρουσμάτων φυματίωσης. 

Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει μια πιο εθελοντική στάση με κοινές στρατηγικές σε σχέση με τον 
εμβολιασμό εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη σχετική κάλυψη. Θα καταφέρουμε να μειώσουμε τη 
θνησιμότητα από τις ασθένειες αυτές με διαρκείς προσπάθειες συνεργασίας και καινοτομίας, 
κοινές δραστηριότητες σχεδιασμού και με την εφαρμογή αποτελεσματικών προληπτικών 
μέτρων.


