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Τροπολογία 8
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
όλων των πολιτικών και δραστηριοτήτων 
της Ένωσης πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 
168 της Συνθήκης, να διασφαλίζεται 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας. Η 
Ένωση οφείλει να συμπληρώνει και να 
υποστηρίζει τις εθνικές πολιτικές υγείας, 
να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών και να προωθεί τον 
συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων 
τους, με πλήρη σεβασμό των 
αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών να 
καθορίζουν τις πολιτικές τους στον τομέα 
της υγείας και να οργανώνουν και να 
παρέχουν υπηρεσίες υγείας και 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

(1) Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
όλων των πολιτικών και δραστηριοτήτων 
της Ένωσης θα πρέπει, σύμφωνα με το 
άρθρο 168 της Συνθήκης, να διασφαλίζεται 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας. Η 
Ένωση οφείλει να συμπληρώνει και να 
υποστηρίζει τις εθνικές πολιτικές υγείας, 
να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών και να προωθεί τον 
συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων 
τους, με πλήρη σεβασμό των 
αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών να 
καθορίζουν τις πολιτικές τους στον τομέα 
της υγείας και να οργανώνουν και να 
παρέχουν υπηρεσίες υγείας και 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Or. ro

Τροπολογία 9
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πρόγραμμα προτείνει δράσεις σε 
τομείς στους οποίους είναι προφανής η 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια: ανταλλαγή βέλτιστων 
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· 

(5) Το πρόγραμμα προτείνει δράσεις σε 
τομείς στους οποίους είναι προφανής η 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια: ανταλλαγή βέλτιστων 
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· 
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αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων 
που συνδέονται με την εσωτερική αγορά, 
όπου η ΕΕ διαθέτει ουσιαστική 
νομιμοποίηση να διασφαλίσει λύσεις 
υψηλής ποιότητας σε όλα τα κράτη μέλη· 
αποδέσμευση του δυναμικού καινοτομίας 
στην υγεία· δράσεις που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε ένα σύστημα συγκριτικής 
αξιολόγησης, ώστε να καταστεί δυνατή η 
λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· βελτίωση των 
οικονομιών κλίμακας με την αποφυγή της 
σπατάλης λόγω αλληλεπικαλύψεων και τη 
βελτιστοποίηση της χρήσης των 
δημοσιονομικών πόρων.

αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων 
που συνδέονται με την εσωτερική αγορά, 
όπου η ΕΕ διαθέτει ουσιαστική 
νομιμοποίηση να διασφαλίσει λύσεις 
υψηλής ποιότητας σε όλα τα κράτη μέλη· 
αποδέσμευση του δυναμικού καινοτομίας 
στην υγεία· δράσεις που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε ένα σύστημα συγκριτικής 
αξιολόγησης, ώστε να καταστεί δυνατή η 
λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· βελτίωση των 
οικονομιών κλίμακας με την αποφυγή της 
σπατάλης λόγω αλληλεπικαλύψεων και τη 
βελτιστοποίηση της χρήσης των 
δημοσιονομικών πόρων· ενσωμάτωση της 
αρχής «υγεία σε όλες τις πολιτικές» σε 
όλους τους άλλους τομείς.

Or. lt

Τροπολογία 10
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι δράσεις που προβλέπονται από το 
πρόγραμμα πρέπει να συμβάλλουν στην 
ενίσχυση των ευρωπαϊκών δημόσιων 
συστημάτων υγείας, καθώς είναι βασικός 
μηχανισμός διατήρησης της κοινωνικής 
ευημερίας και μείωσης των ανισοτήτων 
που αυξάνονται ανησυχητικά λόγω της 
παρούσας οικονομικής αβεβαιότητας.

Or. en

Τροπολογία 11
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες 
που έχουν στη δημόσια υγεία διάφορες 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, 
που μπορούν να κυμαίνονται από τη 
μαζική μόλυνση λόγω χημικών συμβάντων 
έως τις πανδημίες, όπως αυτές που 
εκδηλώθηκαν πρόσφατα με το E. coli, τον 
ιό H1N1 ή το SARS (σοβαρό οξύ 
αναπνευστικό σύνδρομο), το πρόγραμμα 
θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία και 
τη διατήρηση ισχυρών μηχανισμών και 
εργαλείων για την ανίχνευση, την 
εκτίμηση και τη διαχείριση σοβαρών 
διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας. 
Λόγω της φύσης αυτών των απειλών, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει τη 
λήψη συντονισμένων μέτρων για τη 
δημόσια υγεία σε επίπεδο ΕΕ για την 
αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων, με 
βάση σχέδια ετοιμότητας και 
αντιμετώπισης, σοβαρές και αξιόπιστες 
εκτιμήσεις επικινδυνότητας και ένα ισχυρό 
πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό ότι το 
πρόγραμμα θα πρέπει να ωφελείται από τη 
συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα 
εργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον 
αφορά την καταπολέμηση των 
μεταδοτικών νόσων και τις δραστηριότητες 
που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των 
ενωσιακών προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας. Θα πρέπει να καταβληθούν 
ειδικές προσπάθειες για να εξασφαλιστούν 
η συνοχή και οι συνέργειες μεταξύ του 
προγράμματος και των εργασιών για την 
υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο άλλων 
κοινοτικών προγραμμάτων και μέσων τα 
οποία αφορούν ειδικότερα τους τομείς της 
γρίπης, του HIV/AIDS, της φυματίωσης 
και άλλων διασυνοριακών απειλών κατά 
της υγείας σε τρίτες χώρες. Η δράση που 
θα αναληφθεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος μπορεί επίσης να καλύπτει 

(11) Για να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες 
που έχουν στη δημόσια υγεία διάφορες 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, 
που μπορούν να κυμαίνονται από τη 
μαζική μόλυνση λόγω χημικών συμβάντων 
έως τις πανδημίες, όπως αυτές που 
εκδηλώθηκαν πρόσφατα με το E. coli, τον 
ιό H1N1 ή το SARS (σοβαρό οξύ 
αναπνευστικό σύνδρομο) ή ασθένειες από 
αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες μέσω 
της παγκόσμιας μετακίνησης πληθυσμών 
εντάσσονται όλο και περισσότερο στην 
πραγματικότητα ορισμένων ευρωπαϊκών 
χωρών, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμβάλει στη δημιουργία και τη 
διατήρηση ισχυρών μηχανισμών και 
εργαλείων για την ανίχνευση, την 
εκτίμηση και τη διαχείριση σοβαρών 
διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας 
Λόγω της φύσης αυτών των απειλών, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει τη 
λήψη συντονισμένων μέτρων για τη 
δημόσια υγεία σε επίπεδο ΕΕ για την 
αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων, με 
βάση σχέδια ετοιμότητας και 
αντιμετώπισης, σοβαρές και αξιόπιστες 
εκτιμήσεις επικινδυνότητας και ένα ισχυρό 
πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό ότι το 
πρόγραμμα θα πρέπει να ωφελείται από τη 
συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα 
εργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον 
αφορά την καταπολέμηση των 
μεταδοτικών νόσων και τις δραστηριότητες 
που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των 
ενωσιακών προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας. Θα πρέπει να καταβληθούν 
ειδικές προσπάθειες για να εξασφαλιστούν 
η συνοχή και οι συνέργειες μεταξύ του 
προγράμματος και των εργασιών για την 
υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο άλλων 
κοινοτικών προγραμμάτων και μέσων τα 
οποία αφορούν ειδικότερα τους τομείς της 
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και διασυνοριακές απειλές κατά της 
υγείας, περιλαμβανομένων όσων 
προκαλούνται από βιολογικά και χημικά 
συμβάντα, καθώς και από την 
περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή. 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Προϋπολογισμός για 
την Ευρώπη του 2020», η Επιτροπή έχει 
δεσμευτεί να ενσωματώσει την κλιματική 
αλλαγή στα γενικά χρηματοδοτικά 
προγράμματα της Ένωσης και να 
διοχετεύσει τουλάχιστον το 20% του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε στόχους 
σχετικούς με το κλίμα. Οι δαπάνες που θα 
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη» 
βάσει του στόχου 4 θα συμβάλουν κατά 
τρόπο γενικό στον εν λόγω στόχο 
αντιμετωπίζοντας τις απειλές υγείας που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Η 
Επιτροπή θα παράσχει πληροφορίες για τις 
δαπάνες που θα πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία για την 
ανάπτυξη» σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή.

γρίπης, του HIV/AIDS, της φυματίωσης 
και άλλων διασυνοριακών απειλών κατά 
της υγείας σε τρίτες χώρες. Η δράση που 
θα αναληφθεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος μπορεί επίσης να καλύπτει 
και διασυνοριακές απειλές κατά της 
υγείας, περιλαμβανομένων όσων 
προκαλούνται από βιολογικά και χημικά 
συμβάντα, καθώς και από την 
περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή. 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Προϋπολογισμός για 
την Ευρώπη του 2020», η Επιτροπή έχει 
δεσμευτεί να ενσωματώσει την κλιματική 
αλλαγή στα γενικά χρηματοδοτικά 
προγράμματα της Ένωσης και να 
διοχετεύσει τουλάχιστον το 20% του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε στόχους 
σχετικούς με το κλίμα. Οι δαπάνες που θα 
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη» 
βάσει του στόχου 4 θα συμβάλουν κατά 
τρόπο γενικό στον εν λόγω στόχο 
αντιμετωπίζοντας τις απειλές υγείας που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Η 
Επιτροπή θα παράσχει πληροφορίες για τις 
δαπάνες που θα πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία για την 
ανάπτυξη» σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 12
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Αυτό το πρόγραμμα πρέπει επίσης 
να συμβάλει στη δημιουργία συνεργειών 
με τον ευρωπαϊκό τομέα έρευνας, με την 
εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών 
στον τομέα υγείας και διασφαλίζοντας ότι 
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οι περιορισμένοι εθνικοί ευρωπαϊκοί 
πόροι αξιοποιούνται αποτελεσματικά.  
Για να μετουσιωθεί η έρευνα σε 
έμπρακτη καινοτομία εντός των 
συστημάτων υγείας, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή σε παράγοντες με 
ιδιαίτερα ευάλωτα σημεία, όπως οι 
γυναίκες και τα παιδιά, οι οποίοι παρ’ όλα 
αυτά συμβάλλουν σημαντικά στην 
κοινωνική και οικονομική μεγέθυνση και 
ευημερία. 

Or. en

Τροπολογία 13
Romana Jordan, Françoise Grossetête

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. Ο τρόπος κατά τον οποίο 
διατίθενται οι πιστώσεις μεταξύ των 
στόχων πρέπει να είναι αναλογικός με τα 
οφέλη που μπορεί να αναμένουμε όσον 
αφορά τη βελτίωση της υγείας των 
Ευρωπαίων πολιτών. 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 
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απαιτούνται για να αποδείξουν την 
ανεξαρτησία τους.

Or. en

Τροπολογία 14
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

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 βελτιωθεί η 
υγεία των πολιτών της ΕΕ, να μειωθούν οι 
ανισότητες στον τομέα της υγείας και να 
εξασφαλιστεί για τους πολίτες η 
προστασία τους από τις διαπεριφερειακές 
και διασυνοριακές απειλές υγείας.

Or. ro

Τροπολογία 15
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ανάπτυξη κοινών εργαλείων και 
μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο να 
αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις πόρων, τόσο 
ανθρώπινων όσο και οικονομικών, και να 
διευκολυνθεί η υιοθέτηση της καινοτομίας 
από τον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, ούτως ώστε να υποστηριχθεί 
η ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων 
συστημάτων υγείας.

(1) Ανάπτυξη κοινών εργαλείων και 
μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο να 
αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις πόρων, τόσο 
ανθρώπινων όσο και οικονομικών, και να 
διευκολυνθεί η υιοθέτηση της καινοτομίας 
από τον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, ούτως ώστε να υποστηριχθεί 
η ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων 
συστημάτων υγείας και να μειωθούν οι 
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ανισότητες εντός των ευρωπαϊκών 
υπηρεσιών υγείας.

Or. en

Τροπολογία 16
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Βελτίωση της πρόσβασης στην ιατρική 
εμπειρογνωμοσύνη και ενημέρωση για 
ειδικά θέματα και πέρα από τα εθνικά 
σύνορα και ανάπτυξη κοινών λύσεων και 
κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση 
της ποιότητας της υγειονομικής 
περίθαλψης και της ασφάλειας των 
ασθενών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η 
πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε 
καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική 
περίθαλψη.

(2) Βελτίωση της πρόσβασης στην ιατρική 
εμπειρογνωμοσύνη και ενημέρωση για 
ειδικά θέματα και πέρα από τα εθνικά 
σύνορα και ανάπτυξη κοινών λύσεων και 
κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση 
της ποιότητας της υγειονομικής 
περίθαλψης και της ασφάλειας των 
ασθενών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η 
πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε 
καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική 
περίθαλψη σε όλη την επικράτεια της ΕΕ.

Or. ro

Τροπολογία 17
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο 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 

(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, της παχυσαρκίας και των 
ναρκωτικών, όπως και του VIH/AIDS, με 
εστίαση στη διασυνοριακή διάσταση, με 
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πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της 
καλής υγείας.

στόχο την πρόληψη των νόσων και την 
προαγωγή της καλής υγείας.

Or. en

Τροπολογία 18
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και 
δράσεων και επίδειξη της αξίας τους για 
μια καλύτερη προετοιμασία και 
συντονισμό όσον αφορά την έρευνα, την 
πρόληψη και τη θεραπεία σπάνιων 
ασθενειών οι οποίες, λόγω της 
συχνότητας εμφάνισής τους, μπορούν να 
αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά μόνο 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.   

Or. ro

Τροπολογία 19
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πρέπει να είναι εγγυημένη μια 
ουσιαστική ισορροπία μεταξύ των 
τεσσάρων στόχων του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 20
Maria Badia i Cutchet
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 1.2 Προώθηση της υιοθέτησης 
καινοτομιών στον τομέα της υγείας και 
προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας με 
την αύξηση της διαλειτουργικότητας των 
εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 21
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 1.2α. Ανάπτυξη προτύπων και 
πρωτοκόλλων ΤΠΕ για την ηλεκτρονική 
υγεία, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η χρήση 
των ΤΠΕ στον τομέα της υγείας και να 
διασφαλισθεί η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και να 
προστατεύονται οι ασθενείς και η 
ιδιωτική τους ζωή.

Or. ro

Τροπολογία 22
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1.2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 1.2β. Ανάπτυξη προτύπων και 
πρωτοκόλλων ΤΠΕ για την ηλεκτρονική 
υγεία στον τομέα των υπηρεσιών 
επειγόντων περιστατικών, 
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συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
έξυπνων συστημάτων μεταφοράς στις 
υπηρεσίες αυτές.  

Or. ro

Τροπολογία 23
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 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·

– 2.2 Υποστήριξη των δράσεων που 
αναλαμβάνονται στον τομέα των σπάνιων 
νόσων, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής πληροφοριών και κατάρτιση 
μητρώων βάσει κοινών κριτηρίων 
διαπίστευσης

Or. en

Τροπολογία 24
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 3.1 Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε 
βασικά ζητήματα υγείας όπως η πρόληψη 
του καπνίσματος, η κατάχρηση 
οινοπνεύματος και η παχυσαρκία·

– 3.1 Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε 
βασικά ζητήματα υγείας όπως η πρόληψη 
του καπνίσματος και της χρήσης 
ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων 
εθνοβοτανικών ουσιών, η κατάχρηση 
οινοπνεύματος και η παχυσαρκία·

Or. ro
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Τροπολογία 25
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 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·

– 3.2 Υποστήριξη των προσπαθειών 
πρόληψης των χρόνιων νόσων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
καρδιαγγειακών παθήσεων, της 
ηπατίτιδας Β και του καρκίνου, με την 
ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων 
πρακτικών και με την ανάπτυξη κοινών 
δραστηριοτήτων·

Or. ro

Τροπολογία 26
Romana Jordan, Françoise Grossetête

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 τον 
δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ και 
τους εκτελεστικούς κανόνες του·

Or. en
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Τροπολογία 27
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Είναι μη κυβερνητικοί, μη 
κερδοσκοπικοί και ανεξάρτητοι από 
βιομηχανικά, εμπορικά, επιχειρηματικά ή 
άλλα συγκρουόμενα συμφέροντα·

(α) Είναι μη κυβερνητικοί, μη 
κερδοσκοπικοί και ανεξάρτητοι από 
βιομηχανικά, εμπορικά, επιχειρηματικά, 
πολιτικά ή άλλα συγκρουόμενα 
συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 28
Romana Jordan, Françoise Grossetête

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 τον 
δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ και
τους εκτελεστικούς του κανόνες.

Or. en

Τροπολογία 29
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, παρακολουθεί την εφαρμογή 
των δράσεων του προγράμματος, με 
γνώμονα τους στόχους και τους δείκτες 
του, περιλαμβανομένης της παροχής 
πληροφοριών για το ύψος των σχετικών 
με το κλίμα δαπανών. Υποβάλλει σχετική 
έκθεση στην επιτροπή του άρθρου 13 και 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

1. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, παρακολουθεί την εφαρμογή 
των δράσεων του προγράμματος, με 
γνώμονα τους στόχους και τους δείκτες 
του. Υποβάλλει σχετική έκθεση στην 
επιτροπή του άρθρου 13 και ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. ro

Τροπολογία 30
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον 
τρόπο εφαρμογής και τον αντίκτυπο του 
προγράμματος. 

Or. ro

Τροπολογία 31
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έως τα μέσα του 2018, η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης 
σχετικά με την επίτευξη των στόχων όλων 
των μέτρων του προγράμματος (σε επίπεδο 
αποτελεσμάτων και αντικτύπου), την 

Το αργότερο έως τα μέσα του 2018, η 
Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά με την επίτευξη των 
στόχων όλων των μέτρων του 
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αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του, με 
σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την 
παράταση, την τροποποίηση ή την 
αναστολή των μέτρων. Η αξιολόγηση 
εξετάζει επιπροσθέτως τις δυνατότητες 
απλούστευσης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή των μέτρων, τη συνεχή 
επικαιρότητα όλων των στόχων, καθώς 
επίσης τη συμβολή των μέτρων στις 
προτεραιότητες της Ένωσης για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης για τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του 
προηγούμενου προγράμματος.

προγράμματος (σε επίπεδο αποτελεσμάτων 
και αντικτύπου), την αποδοτικότητα της 
χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του, με σκοπό τη λήψη 
απόφασης σχετικά με την παράταση, την 
τροποποίηση ή την αναστολή των μέτρων. 
Η αξιολόγηση εξετάζει επιπροσθέτως τις 
δυνατότητες απλούστευσης, την εσωτερική 
και εξωτερική συνοχή των μέτρων, τη 
συνεχή επικαιρότητα όλων των στόχων, 
καθώς επίσης τη συμβολή των μέτρων στις 
προτεραιότητες της Ένωσης για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης για τον 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του 
προηγούμενου προγράμματος.

Or. ro

Τροπολογία 32
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – στοιχείο 1 – εδάφιο 1.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2α. Καινοτομία στην υγεία και 
ηλεκτρονική υγεία: χρήση έξυπνων 
συστημάτων μεταφοράς από ιατρικές 
υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών.

Or. ro

Τροπολογία 33
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – στοιχείο 1 – εδάφιο 1.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4α. Δημιουργία συνεργειών με τον 
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ευρωπαϊκό τομέα έρευνας, ώστε να 
καταστεί δυνατή η εισαγωγή και 
έμπρακτη εφαρμογή των βασικών 
ερευνητικών καινοτομιών στα συστήματα 
υγείας.

Or. en

Τροπολογία 34
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – στοιχείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Βελτίωση της πρόσβασης στην ιατρική 
εμπειρογνωμοσύνη και ενημέρωση για 
ειδικά θέματα και πέρα από τα εθνικά 
σύνορα και ανάπτυξη κοινών λύσεων και 
κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση 
της ποιότητας της υγειονομικής 
περίθαλψης και της ασφάλειας των 
ασθενών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η 
πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε 
καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική 
περίθαλψη.

2. Βελτίωση της πρόσβασης στην ιατρική 
εμπειρογνωμοσύνη, ενημέρωση και αγωγή
για ειδικά θέματα και πέρα από τα εθνικά 
σύνορα και ανάπτυξη κοινών λύσεων και 
κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση 
της ποιότητας της υγειονομικής 
περίθαλψης και της ασφάλειας των 
ασθενών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η 
πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε 
καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική 
περίθαλψη.
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Τροπολογία 35
Maria Badia i Cutchet

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – στοιχείο 4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1. Ετοιμότητα και αντιμετώπιση 
σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της 
υγείας, με συνεκτίμηση και σε συντονισμό 
με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται 
σε παγκόσμιο επίπεδο: δημιουργία κοινών 
στοιχείων για γενικό και ειδικό σχεδιασμό 

4.1. Ετοιμότητα και αντιμετώπιση 
σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της 
υγείας, με συνεκτίμηση και σε συντονισμό 
με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται 
σε παγκόσμιο επίπεδο: δημιουργία κοινών 
στοιχείων για γενικό και ειδικό σχεδιασμό 
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ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
ετοιμότητας για την πανδημία γρίπης, και 
τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την 
εφαρμογή των σχεδίων ετοιμότητας.

ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
ετοιμότητας για την πανδημία γρίπης, και 
τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την 
εφαρμογή των σχεδίων ετοιμότητας· 
εισαγωγή καινοτομιών προς όφελος των 
ασθενών για την πρόληψη, τη διάγνωση 
και τη θεραπεία ασθενειών που 
προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες 
και εντάσσονται όλο και περισσότερο 
στην πραγματικότητα ορισμένων 
ευρωπαϊκών χωρών. 
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