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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia, ktorú predkladajú Christos Vlachojannis a Jannis Leventakis, grécki 
štátni občania, spolu s 3 400 podpismi, o stave verejného zdravia na gréckych 
ostrovoch Paros a Antiparos

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladatelia petície, ktorí sú starostami na ostrovoch Paros a Antiparos, majú vážne obavy 
o verejné zdravie na svojich ostrovoch. V dôsledku hospodárskej krízy sa drasticky zhoršilo 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to najmä pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť o deti. 
Zoskupenia žien na ostrovoch preto museli prizvať organizáciu Lekári bez hraníc, aby 
pomohla s očkovaním detí. Predkladatelia petície sa domnievajú, že táto situácia je hanbou 
pre Grécko a pre Európu. Vyzývajú Európsky parlament, aby využil svoj vplyv na grécku 
vládu s cieľom nájsť riešenie problémov týkajúcich sa verejného zdravia a oslobodiť 
obyvateľov týchto ostrovov od sústavnej neistoty súvisiacej so zdravotnou starostlivosťou.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 4. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 19. decembra 2013

Komisia bola informovaná, že grécke ministerstvo zdravotníctva mieni pristúpiť k radikálnej 
reštrukturalizácii verejného zdravotníctva a vytvoriť z neho systém, ktorý bude v plnej miere 
odpovedať na potreby obyvateľov v oblasti zdravia, pričom má v úmysle zabezpečiť, aby bol 
udržateľný aj pre budúce generácie. Ministerstvo zdravotníctva preto navrhuje niekoľko 
reforiem v rôznych oblastiach systému zdravotnej starostlivosti, jednou z ktorých je primárna 
zdravotná starostlivosť. Komisia podporuje cieľ tohto úsilia o reformu a reštrukturalizáciu 
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gréckeho systému zdravotnej starostlivosti a príslušným orgánom je prostredníctvom 
osobitnej skupiny pre Grécko poskytovaná pomoc pri príprave strategického plánu v oblasti 
verejného zdravia.

V súlade s memorandom o porozumení medzi gréckymi orgánmi a trojkou sa uskutočňujú 
pravidelné hodnotiace misie, ktorých cieľom je monitorovať priebeh tejto reštrukturalizácie.  
Akékoľvek obavy alebo objasnenia sú predmetom diskusií. 

Záver

V rámci prebiehajúceho dialógu s gréckymi orgánmi Komisia poukázala a naďalej bude 
poukazovať na všetky dôležité otázky týkajúce sa verejného zdravia a ďalšie otázky súvisiace 
s kvalitou starostlivosti a prístupom k nej, a to s prihliadnutím na obmedzenia mandátu 
Komisie a s podporou reformného úsilia Grécka. Komisia bude venovať problému 
predostretému v petícii osobitnú pozornosť.  


