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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρόγραμμα «Υγεία για την ανάπτυξη» εμφανίζεται σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων, 
συνδεόμενων με την παγκοσμιοποίηση και την ευαίσθητη οικονομική κατάσταση, οι οποίες 
έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του 2020 
και των νέων δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή 
δρομολογεί το πρόγραμμα «Υγεία για την ανάπτυξη» ως ένα μέσο για την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη, την αύξηση της βιωσιμότητας των συστημάτων 
υγείας, την βελτίωση της υγείας των πολιτών της ΕΕ και την προστασία τους από 
διασυνοριακές απειλές υγείας.  Με το πρόγραμμα αυτό, η Επιτροπή συμπληρώνει τις 
υφιστάμενες πρωτοβουλίες για την οικοδόμηση μιας δυναμικής και ανταγωνιστικής 
οικονομίας της ΕΕ. Η υγεία συνεπώς αντιμετωπίζεται, σε οικονομικούς όρους, ως ένα βασικό 
αγαθό με προτεραιότητα: η υγεία και η ευζωία των πολιτών της Ευρώπης αποτελεί σημαντική 
επένδυση για το μέλλον της. 

Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής παρουσιάζει επίσης- κατά την άποψη του εισηγητή –
πολλές ευκαιρίες για ενίσχυση των προτεραιοτήτων και των δράσεων της ΕΕ σε άλλους 
σχετικούς με την υγεία τομείς.  Θα μπορούσε να διευρυνθεί το πεδίο του Προγράμματος 
Υγεία για την Ανάπτυξη και να συμπεριλάβει διατομεακές προτάσεις δράσης. Έχοντας αυτά 
κατά νου, ο συντάκτης:

- επισημαίνει την ανάγκη να επωφεληθούμε της ευκαιρίας του Προγράμματος «Υγεία 
για την Ανάπτυξη» για την προώθηση της ιατρικής έρευνας και το συντονισμό της σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
των διαθέσιμων πιστώσεων·  η ενίσχυση της ευρωπαϊκής έρευνας στον τομέα της 
υγείας θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την βιωσιμότητά του·

- ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε ασθένειες που οφείλονται στη φτώχεια και 
στην εγκατάλειψη, οι οποίες ευθύνονται για το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας και την 
επιδείνωση της ποιότητας ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, και γίνονται ολονέν και περισσότερο πραγματικότητα σε μερικές ευρωπαϊκές 
χώρες λόγω της παγκοσμιοποίησης και των μεταναστευτικών τάσεων. Η ΕΕ 
χρειάζεται να αυξήσει τη δράση της στον τομέα αυτό, συμβάλλοντας συγχρόνως στην 
βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης στις αναπτυσσόμενες χώρες και στην τόνωση των 
οικονομιών τους·

- επισημαίνει ότι το Πρόγραμμα «Υγεία για την Ανάπτυξη» συμπληρώνει ουσιαστικά 
την εμβληματική πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας», ιδιαίτερα 
όσον αφορά τις «λευκές θέσεις εργασίας» (θέσεις εργασίας στον τομέα της υγείας και 
των κοινωνικών υπηρεσιών). Η ΕΕ χρειάζεται να εξασφαλίσει τους αναγκαίους 
πόρους για την παροχή κατάρτισης και δια βίου μάθησης για τους εργαζόμενους στον 
τομέα αυτό, στον οποίο απασχολούνται περί τα 20 εκατομμύρια άνθρωποι και έχει 
καλές προοπτικές ανάπτυξης, κυρίως λόγω του γηράσκοντος πληθυσμού·

- θεωρεί ότι, αναφορικά με τις ευκαιρίες κατάρτισης για τους απασχολούμενους στον 
τομέα της υγείας, και προκειμένου να εκσυγχρονισθούν τα εργαλεία και οι πόροι στον 
χώρο εργασίας, είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρουν 
οι νέες τεχνολογίες για την πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού των υπηρεσιών υγείας και 
την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους. Ιδιαίτερο 
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ενδιαφέρον έχει η πρόοδος της τεχνολογίας που βασίζεται στην Ραδιοσυχνική 
Αναγνώριση (RFID), όπως το Διαδίκτυο των πραγμάτων. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) περί τα 20 εκατομμύρια άτομα σε 
όλη την ΕΕ απασχολούνται σε «λευκές 
θέσεις εργασίας» στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών, αριθμός που 
αναμένεται να αυξηθεί κατά τα επόμενα 
έτη λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.  
Η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση σε 
αυτόν τον ευαίσθητο τομέα θα πρέπει να 
αποτελέσουν κύρια προτεραιότητα.  Κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να αξιολογηθεί με 
μεγαλύτερη ακρίβεια η ανάγκη για λευκές 
θέσεις εργασίας και επενδύσεις σε 
σύγχρονες δεξιότητες, όπως η 
χρησιμοποίηση των τεχνολογιών της 
ενημέρωσης. 

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

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 

(11) Για να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες 
που έχουν στη δημόσια υγεία διάφορες 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, 
που μπορούν να κυμαίνονται από τη 
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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 
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 

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 που 
οφείλονται στη φτώχεια και στην 
εγκατάλειψη (PRND), οι οποίες από 
μόνες τους πλήττουν περί το 1 
δισεκατομμύριο άτομα παγκοσμίως και 
που λόγω των μετακινήσεων πληθυσμών 
σε παγκόσμιο επίπεδο γίνονται ολονέν και 
περισσότερο πραγματικότητα σε μερικές 
ευρωπαϊκές χώρες, 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 



PE480.750v01-00 6/9 PA\890663EL.doc

EL

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.

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 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Ένα αποτελεσματικό και 
ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο 
ευρωπαϊκό πεδίο έρευνας έχει κρίσιμη 
σημασία για την βιωσιμότητα και 
ανάπτυξη του τομέα της υγείας. Το 
πρόγραμμα αυτό θα πρέπει επίσης να 
συμβάλει ώστε το ευρωπαϊκό ερευνητικό 
πεδίο να αποκτήσει αποτελεσματική 
διάρθρωση, υψηλή ανάπτυξη, να 
δημιουργεί συνέργειες και αποδοτική 
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χρησιμοποίηση των περιορισμένων 
εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Προς 
τούτο απαιτείται μια διαδικασία με 
επιστημονικό προσανατολισμό στην 
οποία θα αναπτυχθεί μία ευρωπαϊκή 
αντίληψη με βάση τις εθνικές 
δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες και τις αναγκαιότητες της 
έρευνας και συγκεκριμένα του 
συστήματος υγείας.   Η ανάπτυξη μιας 
τέτοιας αντίληψης θα πρέπει να 
υποστηριχθεί στα πλαίσια του 
προγράμματος αυτού.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2. Καινοτομία στην υγεία και 
ηλεκτρονική υγεία: αύξηση της 
διαλειτουργικότητας των μητρώων 
ασθενών και άλλων λύσεων ηλεκτρονικής 
υγείας· στήριξη της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας για την ηλεκτρονική υγεία, 
ιδίως σε θέματα μητρώων, και υιοθέτηση 
της καινοτομίας από τους επαγγελματίες 
του κλάδου της υγείας. Αυτό θα 
εξυπηρετήσει τη λειτουργία του 
ευρωπαϊκού εθελοντικού δικτύου για την 
ηλεκτρονική υγεία που συστάθηκε από την 
οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

1.2. Καινοτομία στην υγεία και 
ηλεκτρονική υγεία: αύξηση της 
διαλειτουργικότητας των μητρώων 
ασθενών και άλλων λύσεων ηλεκτρονικής 
υγείας όπως το Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων(IoT)· στήριξη της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας για την ηλεκτρονική υγεία, 
ιδίως σε θέματα μητρώων, και υιοθέτηση 
της καινοτομίας από τους επαγγελματίες 
του κλάδου της υγείας. Αυτό θα 
εξυπηρετήσει τη λειτουργία του 
ευρωπαϊκού εθελοντικού δικτύου για την 
ηλεκτρονική υγεία που συστάθηκε από την 
οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – 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 δεξιοτήτων,
συμπεριλαμβανόμενης της ικανότητας 
χρησιμοποίησης νέων συστημάτων 
πληροφόρησης και άλλων προηγμένων 
τεχνολογιών, 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.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4a Ευρωπαϊκό ερευνητικό πεδίο στον 
τομέα της υγείας: ανάπτυξη αντιλήψεων 
με επιστημονικό προσανατολισμό για ένα 
αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό 
ευρωπαϊκό ερευνητικό σύστημα που θα 
βασίζεται στα εθνικά προγράμματα και 
θα αποσκοπεί στο μέγιστο αριθμό 
συνεργειών. 

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 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 
ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
ετοιμότητας για την πανδημία γρίπης, και 
τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την 
εφαρμογή των σχεδίων ετοιμότητας.

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 
ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
ετοιμότητας για την πανδημία γρίπης, και 
τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την 
εφαρμογή των σχεδίων ετοιμότητας· να 
τεθεί η καινοτομία στην υπηρεσία των 
ασθενών για την πρόληψη, διάγνωση και 
θεραπεία παραμελημένων ασθενειών
(όπως π.χ. οι PRND) με την ενίσχυση των 
ερευνητικών συμπράξεων μεταξύ 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, μη 
κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, της 
φαρμακοβιομηχανίας και των ΜΜΕ στην 
Ευρώπη και παγκοσμίως.  
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