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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0073/2013 af Christos Vlachojannis og Jannis Leventakis, 
græske statsborgere, og 3 400 medunderskrivere, om folkesundheden på de 
græske øer Paros og Antiparos

1. Sammendrag

Andragerne, borgmestrene for Paros og Antiparos, har store bekymringer om folkesundheden 
på deres øer. Som følge af den økonomiske krise er lægebehandlingen forringet væsentligt, 
navnlig med hensyn til lægebehandling af børn. Kvindegrupper på øerne har derfor måttet 
tilkalde Médecins Sans Frontières til at hjælpe med at vaccinere børnene. Andrageren mener, 
at dette er en skamfuld situation for Grækenland og Europa. De opfordrer Europa-Parlamentet 
til at bruge sin indflydelse over for det græske parlament til at finde en løsning på 
problemerne med folkesundheden og befri beboerne på disse øer for deres permanente 
usikkerhed vedrørende lægebehandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2013

Kommissionen er blevet underrettet om, at det græske sundhedsministerium sigter mod en 
gennemgribende ændring af den offentlige sygesikring med henblik på at udvikle et system, 
der fuldt ud imødekommer befolkningens behov, men også sikrer bæredygtighed for de næste 
generationer. Sundhedsministeriet foreslår med dette en række reformer på forskellige 
områder inden for sundhedssystemet, og et af disse områder er primære sundhedsydelser. 
Kommissionen støtter målet med disse bestræbelser på at reformere og omstrukturere det 
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græske sundhedssystem, og myndighederne bistås gennem taskeforcen for Grækenland med 
udarbejdelsen af den strategiske planlægning for folkesundheden.

I overensstemmelse med det aftalememorandum, der er indgået mellem de græske 
myndigheder og trojkaen, gennemføres der regelmæssige kontrolbesøg for at overvåge, 
hvordan det går med omstruktureringen. Alle spørgsmål eller præciseringer tages op til 
drøftelse. 

Konklusion

Som en del af den igangværende dialog med de græske myndigheder gav Kommissionen 
udtryk for og vil fortsat give udtryk for bekymring vedrørende folkesundheden og andre 
spørgsmål vedrørende kvalitet og adgang til sundhedsydelser, inden for rammerne af 
Kommissionens mandat og til støtte for Grækenlands reformbestræbelser. Kommissionen vil 
især være opmærksom på det spørgsmål, der gøres opmærksom på i andragendet.  


