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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0073/2013, którą złożyli Christos Vlachojannis i Jannis Leventakis 
(Grecja), (z 3400 podpisami,) w sprawie sytuacji w zakresie zdrowia 
publicznego na greckich wyspach Paros i Antiparos

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, burmistrzowie wysp Paros i Antiparos, wyrażają poważne zaniepokojenie 
sytuacją w zakresie zdrowia publicznego na tych wyspach. W wyniku kryzysu gospodarczego 
poziom świadczenia usług opieki zdrowotnej uległ drastycznemu pogorszeniu, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną nad dziećmi. Grupy kobiet z tych wysp były zatem 
zmuszone wezwać „Lekarzy bez Granic”, aby uzyskać pomoc w zaszczepieniu dzieci. 
Zdaniem składających petycję taka sytuacja to wstyd dla Grecji i dla Europy. Wzywają zatem 
Parlament Europejski do wykorzystania swoich wpływów wobec rządu greckiego i znaleźć 
rozwiązanie dla problemów w zakresie zdrowia publicznego oraz uwolnienia mieszkańców 
tych wysp od ciągłej niepewności co do stanu opieki zdrowotnej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Komisja została poinformowana, że greckie ministerstwo zdrowia zmierza do radykalnej 
restrukturyzacji krajowego systemu ochrony zdrowia tak, aby utworzyć system, który w pełni 
zaspokoi potrzeby ludności w zakresie opieki zdrowotnej, i aby zapewnić trwałość tego 
systemu przez kolejne pokolenia. W dążeniu do tego celu ministerstwo zdrowia proponuje 
liczne reformy w różnych dziedzinach systemu ochrony zdrowia, w tym w dziedzinie 
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podstawowej opieki zdrowotnej. Komisja popiera starania Grecji mające na celu reformę i 
restrukturyzację greckiego systemu ochrony zdrowia i za pośrednictwem grupy zadaniowej 
ds. Grecji udziela władzom pomocy w przygotowywaniu strategicznego planu w zakresie 
zdrowia publicznego.

Zgodnie z protokołem ustaleń zawartym między władzami greckimi a trojką, odbywają się 
regularne misje przeglądowe w celu monitorowania przebiegu restrukturyzacji. Wszelkie 
obawy lub wyjaśnienia są poddawane pod dyskusję. 

Podsumowanie

W ramach trójstronnego dialogu z władzami greckimi Komisja wyraża i nadal będzie wyrażać 
obawy dotyczące zdrowia publicznego i innych kwestii związanych z jakością usług 
zdrowotnych i dostępem do nich, w granicach uprawnień Komisji oraz w poparciu dla 
reformatorskich działań podjętych przez Grecję. Komisja zwróci szczególną uwagę na 
kwestie poruszone w petycji.


