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Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά 

µε τη θέσπιση του προγράµµατος "Υγεία 

για την ανάπτυξη" του τρίτου πολυετούς 

προγράµµατος δράσης της ΕΕ στον τοµέα 

της υγείας για την περίοδο 2014-2020 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά 

µε τη θέσπιση του προγράµµατος "Υγεία 

για τους πολίτες και την ανάπτυξη" του 
τρίτου πολυετούς προγράµµατος δράσης 

της ΕΕ στον τοµέα της υγείας για την 

περίοδο 2014-2020 

 (Η παρούσα τροπολογία ισχύει για όλο το 

κείµενο.) 

Τροπολογία  2 

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 

(1) Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή 

όλων των πολιτικών και δραστηριοτήτων 

της Ένωσης πρέπει να διασφαλίζεται 

υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, 

σύµφωνα µε το άρθρο 168 της Συνθήκης 
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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. 

και το άρθρο 35 του Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 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. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Απαιτείται συνεχής προσπάθεια για την 

τήρηση των διατάξεων του άρθρου 168 της 

Συνθήκης. Η προαγωγή της καλής υγείας 

σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020: 

Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, 

βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 

ανάπτυξη». Αν οι άνθρωποι διατηρούνται 

υγιείς και ενεργοί για µεγαλύτερο 

διάστηµα, θα υπάρξουν συνολικά θετικές 

συνέπειες στην υγεία και θετικός 

αντίκτυπος στην παραγωγικότητα και την 

ανταγωνιστικότητα, ενώ συγχρόνως θα 

µειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς 

προϋπολογισµούς. Η καινοτοµία στην 

υγεία συµβάλλει στην αντιµετώπιση της 
πρόκλησης της βιωσιµότητας του τοµέα 

στο πλαίσιο της δηµογραφικής αλλαγής, 

ενώ η ανάληψη δράσης για τη µείωση των 

ανισοτήτων στην υγεία είναι σηµαντική για 

την επίτευξη της «χωρίς αποκλεισµούς 

ανάπτυξης». Στο πλαίσιο αυτό ενδείκνυται 

να θεσπιστεί πρόγραµµα «Υγεία για τη 

ανάπτυξη», το τρίτο πρόγραµµα δράσης 

της ΕΕ για την υγεία (2014-2020) (στο 

εξής: το «πρόγραµµα»). 

(2) Απαιτείται συνεχής προσπάθεια για την 

τήρηση των διατάξεων του άρθρου 168 της 

Συνθήκης. Η προαγωγή της καλής ψυχικής 
και σωµατικής υγείας σε επίπεδο ΕΕ 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020: Μια 

ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, 

βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 

ανάπτυξη». Αν οι άνθρωποι διατηρούνται 

υγιείς και ενεργοί για µεγαλύτερο 

διάστηµα και αν τους παρέχονται οι 
δυνατότητες να διαδραµατίσουν ενεργό 
ρόλο στη διαχείριση της υγείας τους, 
µεταξύ άλλων και µε τη βελτίωση των 
γνώσεών τους σε θέµατα υγείας, θα 
υπάρξουν συνολικά θετικές συνέπειες στην 

υγεία, µεταξύ των οποίων µείωση των 
ανισοτήτων σε θέµατα υγείας, και θετικός 
αντίκτυπος στην ποιότητα της ζωής τους, 

στην παραγωγικότητα και την 

ανταγωνιστικότητα, ενώ συγχρόνως θα 

µειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς 

προϋπολογισµούς. Η υποστήριξη στην 
καινοτοµία και η αναγνώρισή της σε 
όλους τους παράγοντες και τα µέτρα που 
έχουν αντίκτυπο στην υγεία συµβάλλουν 
στην αντιµετώπιση της πρόκλησης της 

βιωσιµότητας του τοµέα στο πλαίσιο της 
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δηµογραφικής αλλαγής, ενώ η ανάληψη 

δράσης για τη µείωση των ανισοτήτων 

στην ψυχική και σωµατική υγεία είναι 
σηµαντική για την επίτευξη της «χωρίς 

αποκλεισµούς ανάπτυξης» και 
συµβάλλουν στο στόχο της Ένωσης για 
«την ευηµερία των λαών της» που 
ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό 
ενδείκνυται να θεσπιστεί πρόγραµµα 

«Υγεία για τη ανάπτυξη», το τρίτο 

πρόγραµµα δράσης της ΕΕ για την υγεία 

(2014-2020) (το «πρόγραµµα»). 

Αιτιολόγηση 

Η καινοτοµία πρέπει να ενθαρρύνεται µε τα δέοντα µέτρα. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3a) Το νέο πρόγραµµα πρέπει επίσης να 
στηριχθεί σε δραστηριότητες και 
επιτεύγµατα που πραγµατοποιούνται 
σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για 
την Ψυχική Υγεία και την Ευηµερία της 
13ης Ιουνίου 2008 και να αναγνωρίζει 
ρητώς τον αδιάσειστο σύνδεσµο ανάµεσα 
στη σωµατική και ψυχική υγεία. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Σύµφωνα µε τους στόχους της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το 

πρόγραµµα θα πρέπει να εστιάζεται σε ένα 

σύνολο σαφώς προσδιορισµένων στόχων 

και δράσεων µε σαφή, αποδεδειγµένη 

ενωσιακή προστιθέµενη αξία και 

επικέντρωση της στήριξης σε µικρότερο 

(4) Σύµφωνα µε τους στόχους της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το 

πρόγραµµα θα πρέπει να εστιάζεται σε ένα 

σύνολο σαφώς προσδιορισµένων και 
επαληθεύσιµων στόχων και δράσεων µε 
σαφή, αποδεδειγµένη ενωσιακή 

προστιθέµενη αξία και επικέντρωση της 
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αριθµό δραστηριοτήτων σε τοµείς 

προτεραιότητας. Θα δοθεί έµφαση σε 

τοµείς στους οποίους η µεµονωµένη δράση 

του κάθε κράτους µέλους δεν µπορεί να 

είναι οικονοµικά αποδοτική, όπου 

διακυβεύονται σαφώς διασυνοριακά 

ζητήµατα ή θέµατα της εσωτερικής αγοράς 

ή η συνεργασία σε επίπεδο της ΕΕ 

αποφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα και 

οφέλη από πλευράς αποτελεσµατικότητας.  

στήριξης σε µικρότερο αριθµό 

δραστηριοτήτων σε τοµείς 

προτεραιότητας. Θα δοθεί έµφαση σε 

τοµείς στους οποίους η µεµονωµένη δράση 

του κάθε κράτους µέλους δεν µπορεί να 

είναι οικονοµικά αποδοτική, όπου 

διακυβεύονται σαφώς διασυνοριακά 

ζητήµατα ή θέµατα της εσωτερικής αγοράς 

ή η συνεργασία σε επίπεδο της ΕΕ 

αποφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα και 

οφέλη από πλευράς αποτελεσµατικότητας.  

 

Τροπολογία  6 

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· 

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. 

(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· επίτευξη βασικών κοινωνικών 
στόχων όπως η προώθηση της 
δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της 
µείωσης των ανισοτήτων σε θέµατα 
υγείας· αντιµετώπιση των διασυνοριακών 
απειλών για την υγεία µε στόχο να 

µειωθούν οι κίνδυνοι και να µετριαστούν 

οι επιπτώσεις τους· 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. 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5a) Στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράµµατος πρέπει να γίνονται 
σεβαστές οι αρµοδιότητες των κρατών 
µελών στον τοµέα της υγείας και η 
ελευθερία τους να αποφασίζουν σχετικά 
µε το είδος των υπηρεσιών υγείας που 
θεωρούν ενδεδειγµένο να παρέχουν, µε 
απαρέγκλιτη τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας, συµπεριλαµβανοµένου 
του σεβασµού προς τα διαφορετικά 
συστήµατα διαχείρισης και προς τις 
ειδικές προσεγγίσεις που τα κράτη µέλη 
επέλεξαν στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης 
δηµόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών 
υγειονοµικής περίθαλψης, 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5β) Σε περίπτωση ζητηµάτων ηθικής 
φύσης, πρέπει να εξακολουθήσει να 
εµπίπτει στην αρµοδιότητα των κρατών 
µελών να καθορίζουν κατά πόσον µια 
συγκεκριµένη υπηρεσία αποτελεί 
υπηρεσία υγείας. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η έκθεση της Παγκόσµιας Οργάνωσης 

Υγείας (ΠΟΥ) του 2009 για την υγεία στην 

(6) Η έκθεση της Παγκόσµιας Οργάνωσης 

Υγείας (ΠΟΥ) του 2009 για την υγεία στην 
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Ευρώπη επισηµαίνει ότι υπάρχουν 

δυνατότητες για αύξηση των επενδύσεων 

στη δηµόσια υγεία και τα συστήµατα 

υγείας. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη 

µέλη ενθαρρύνονται να ορίσουν τη 

βελτίωση της υγείας ως προτεραιότητα στα 

εθνικά προγράµµατά τους και να 

ωφεληθούν από την καλύτερη γνώση των 

δυνατοτήτων χορήγησης 

χρηµατοδοτήσεων από την ΕΕ για την 

υγεία. Συνεπώς, το πρόγραµµα θα πρέπει 
να διευκολύνει την ενσωµάτωση των 

αποτελεσµάτων του στις εθνικές πολιτικές 

υγείας. 

Ευρώπη επισηµαίνει ότι υπάρχουν 

δυνατότητες για αύξηση των επενδύσεων 

στη δηµόσια υγεία και τα συστήµατα 

υγείας. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη 

µέλη ενθαρρύνονται να ορίσουν την 
ψυχική και σωµατική βελτίωση της υγείας 
ως προτεραιότητα στα εθνικά 

προγράµµατά τους και να ωφεληθούν από 

την καλύτερη γνώση των δυνατοτήτων 

χορήγησης χρηµατοδοτήσεων από την ΕΕ 

για την υγεία. Προκειµένου να 
εξασφαλιστεί ότι το πρόγραµµα µπορεί µε 
χρήσιµο τρόπο να διευκολύνει την 
ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων του στις 

εθνικές πολιτικές υγείας, ευρωπαϊκοί 
πόροι πρέπει να παρέχονται µόνο σε 
εθνικά προγράµµατα τα οποία 
ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες 
απαιτήσεις.  

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α). Τα µέτρα λιτότητας σε όλα τα 
κράτη µέλη επηρεάζουν την υγειονοµική 
περίθαλψη καθώς µειώνουν τις δηµόσιες 
δαπάνες και κατά συνέπεια αυξάνουν την 
άνιση δυνατότητα πρόσβασης στην 
περίθαλψη των ανθρώπων µε χαµηλό 
εισόδηµα.  

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η καινοτοµία στην υγεία από πλευράς 

προϊόντων και υπηρεσιών, οργάνωσης και 

παροχής φροντίδας έχει τη δυνατότητα να 

βελτιώσει την ποιότητα της φροντίδας που 

παρέχεται στους ασθενείς και να καλύψει 

ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί, αλλά 

(7) Η καινοτοµία στην υγεία πρέπει να 
εκληφθεί ως στρατηγική δηµόσιας υγείας 
που δεν περιορίζεται σε τεχνολογικές 
προόδους από πλευράς προϊόντων και 
υπηρεσιών. Η ενίσχυση της καινοτοµίας 
στον τοµέα των παρεµβάσεων στη 
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και να βελτιώσει τη σχέση κόστους–

αποτελεσµατικότητας και τη βιωσιµότητα 

της περίθαλψης. Συνεπώς, το πρόγραµµα 

θα πρέπει να διευκολύνει την υιοθέτηση 

της καινοτοµίας από την υγειονοµική 

περίθαλψη. 

δηµόσια υγεία, των στρατηγικών 
πρόληψης, της διαχείρισης των 
συστηµάτων υγείας και οργάνωσης και 
παροχής φροντίδας έχει τη δυνατότητα να 

βελτιώσει τα αποτελέσµατα επί της 
δηµόσιας υγείας, να ενισχύσει την 
ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται 

στους ασθενείς και να καλύψει ανάγκες 

που δεν έχουν ικανοποιηθεί, αλλά και να 

βελτιώσει τη σχέση κόστους–

αποτελεσµατικότητας και τη βιωσιµότητα 

της περίθαλψης. Συνεπώς, το πρόγραµµα 

θα πρέπει να διευκολύνει την υιοθέτηση 

της καινοτοµίας στη δηµόσια υγεία και 

στην υγειονοµική περίθαλψη. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7a) Λαµβάνοντας υπόψη την αυξανόµενη 
γήρανση του πληθυσµού και την 
αυξανόµενη πίεση στα δηµόσια 
οικονοµικά και την ιδιωτική 
παραγωγικότητα λόγω των αυξηµένων 
δαπανών για την υγεία εξαιτίας του 
γηράσκοντος πληθυσµού, το οποίο 
αποτελεί διαρθρωτικό πρόβληµα των 
κρατών µελών, το πρόγραµµα πρέπει 
επίσης να στηρίξει σθεναρά την 
προώθηση της αρχής της πρόληψης (από 
πλευράς ιατρικών πρακτικών καθώς και 
ενθάρρυνσης υγιέστερων τρόπων ζωής) 
και την καθιέρωση ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών υγείας. Οι δείκτες υγείας θα 
συµβάλουν στη σηµαντική βελτίωση των 
οικονοµικών δεικτών. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η θέση του ασθενή πρέπει να (9) Η θέση του ασθενή πρέπει να ενισχυθεί 
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ενισχυθεί, για να επιτευχθούν καλύτερα 

και ασφαλέστερα αποτελέσµατα στην 

υγεία. Οι ασθενείς πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να διαχειρίζονται την υγεία 
τους και την υγειονοµική τους περίθαλψη 
πιο ενεργητικά. Η διαφάνεια των 
δραστηριοτήτων και συστηµάτων 
υγειονοµικής περίθαλψης και η παροχή 
πληροφοριών στους ασθενείς πρέπει να 

βελτιστοποιηθούν. Οι πρακτικές 

υγειονοµικής περίθαλψης πρέπει να 

υποστηρίζονται µε στοιχεία που παρέχουν 

οι ασθενείς και σε επικοινωνία µε τους 

ασθενείς. Η παροχή στήριξης στα κράτη 

µέλη, στις οργανώσεις ασθενών και στους 

παράγοντες του τοµέα έχει καθοριστική 

σηµασία και θα πρέπει να συντονίζεται σε 

επίπεδο ΕΕ, µε στόχο να βοηθά 

αποτελεσµατικά τους ασθενείς, και ιδίως 

όσους πάσχουν από σπάνιες νόσους, να 

αξιοποιούν τις δυνατότητες διασυνοριακής 

υγειονοµικής περίθαλψης. 

µε την προώθηση της γνώσης σε θέµατα 
υγείας, για να επιτευχθούν καλύτερα και 
ασφαλέστερα αποτελέσµατα στην υγεία. 

Χρειάζεται να δοθεί στους πολίτες η 
δυνατότητα διαχείρισης της υγείας τους, 
πρόληψης της υποβάθµισης της υγείας, 
πιο ενεργούς συνεργασίας µε την 
υγειονοµική περίθαλψη και πιο 
ενηµερωµένων επιλογών, µεταξύ άλλων 
µε την απόκτηση περισσότερων γνώσεων 
σε θέµατα υγείας. Πρέπει να 
βελτιστοποιηθούν η διαφάνεια και οι 
επικεντρωµένες στον ασθενή 
δραστηριότητες των συστηµάτων 
υγειονοµικής περίθαλψης, καθώς και η 
διαθεσιµότητα αξιόπιστων, ανεξάρτητων 
και φιλικών προς το χρήστη πληροφοριών 
στους ασθενείς. Οι πρακτικές υγειονοµικής 

περίθαλψης πρέπει να υποστηρίζονται µε 

στοιχεία που παρέχουν οι ασθενείς και σε 

επικοινωνία µε τους ασθενείς. Η παροχή 

στήριξης στα κράτη µέλη, στις οργανώσεις 

ασθενών και στους παράγοντες του τοµέα 

έχει καθοριστική σηµασία και θα πρέπει να 

συντονίζεται σε επίπεδο ΕΕ, µε στόχο να 

βοηθά αποτελεσµατικά τους ασθενείς, και 

ιδίως όσους πάσχουν από σπάνιες νόσους, 

να αξιοποιούν τις δυνατότητες 

διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης. 

Αιτιολόγηση 

Η Ευρωπαϊκή έρευνα για γνώσεις σε θέµατα υγείας (2011, την οποία στήριξε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, κατέδειξε το συσχετισµό ανάµεσα στις γνώσεις σε θέµατα υγείας και την 

πρόληψη/διαχείριση της υγείας των ανθρώπων. Η βελτίωση των γνώσεων των πολιτών και των 

ασθενών σε θέµατα υγείας οδηγεί σε καλύτερες επιλογές λόγω ενηµέρωσης και αποτελεί στοιχείο 

κλειδί για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσµάτων για την υγεία και πιο αποτελεσµατική χρήση 

των πόρων. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Στα πλαίσια µιας γηράσκουσας 

κοινωνίας, οι καλά στοχευµένες 

επενδύσεις για την προαγωγή της υγείας 

(10) Στα πλαίσια µιας γηράσκουσας 

κοινωνίας, οι καλά στοχευµένες 

επενδύσεις για την προαγωγή της 
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και την πρόληψη των νόσων µπορεί να 

αυξήσει τον αριθµό των «ετών υγιούς 

βίου» και, µε τον τρόπο αυτόν, να δώσει 

στους ηλικιωµένους τη δυνατότητα να 

συνεχίσουν να εργάζονται. Οι χρόνιες 

νόσοι ευθύνονται για ποσοστό άνω του 

80% των πρόωρων θανάτων στην ΕΕ. Με 

τον εντοπισµό, τη διάδοση και την 

προώθηση της υιοθέτησης επικυρωµένων 

βέλτιστων πρακτικών για οικονοµικώς 

αποδοτικά µέτρα πρόληψης, εστιασµένα 

στους κρίσιµους παράγοντες κινδύνου, και 

συγκεκριµένα στο κάπνισµα, την 

κατάχρηση οινοπνεύµατος και την 
παχυσαρκία, όπως και τον ιό HIV/AIDS, 
το πρόγραµµα θα συµβάλει στην αποτροπή 

των νόσων και στην προαγωγή της καλής 

υγείας, έχοντας συγχρόνως υπόψη τους 

υποκείµενους παράγοντες κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 

σωµατικής και ψυχικής υγείας και την 
πρόληψη των νόσων µπορεί να αυξήσει 

τον αριθµό των «ετών υγιούς βίου» και, µε 

τον τρόπο αυτόν, να δώσει στους 

ηλικιωµένους τη δυνατότητα, εάν 
επιθυµούν, να συνεχίσουν να εργάζονται, 
ενθαρρύνοντας παράλληλα την ενεργό και 
υγιή γήρανση. Οι χρόνιες νόσοι 
ευθύνονται για ποσοστό άνω του 80% των 

πρόωρων θανάτων στην ΕΕ. Με τον 

εντοπισµό, τη διάδοση και την προώθηση 

της υιοθέτησης επικυρωµένων βέλτιστων 

πρακτικών για οικονοµικώς αποδοτικά 

µέτρα πρόληψης, εστιασµένα στους 

κρίσιµους παράγοντες κινδύνου, και 

συγκεκριµένα στο κάπνισµα, τη βλαβερή 
χρήση οινοπνεύµατος, τη µη υγιεινή 
διατροφή, τον καθιστικό τρόπο ζωής και 
την παχυσαρκία, τη χρήση ναρκωτικών 
και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, 
καθώς και τις µεταδιδόµενες νόσους, το 
πρόγραµµα θα συµβάλει στην αποτροπή 

των νόσων και στην προαγωγή της καλής 

υγείας, λειτουργώντας σε ένα πλαίσιο που 

λαµβάνει υπόψη το φύλο, έχοντας 

συγχρόνως υπόψη τους υποκείµενους 

παράγοντες κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς 
και τις επιπτώσεις ορισµένων αναπηριών 
στην υγεία.  

Αιτιολόγηση 

Για τη δέουσα και αποτελεσµατική πρόληψη των χρόνιων νοσηµάτων, πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη όλοι οι παράγοντες κινδύνου. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Πέρα από τις διαφορές που έχουν 
σχέση µε τις αναπαραγωγικές λειτουργίες, 
οι βιολογικές διαφορές ανάµεσα σε 
γυναίκες και άνδρες περιλαµβάνουν, για 
παράδειγµα, τα υψηλότερα ποσοστά 
επιβίωσης κοριτσιών σε βρεφική ηλικία, 
ασθένειες ανάλογα µε το φύλο, διαφορές 
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στα συµπτώµατα των ασθενειών, ή 
µεγαλύτερο προσδόκιµο ζωής για τις 
γυναίκες, οι οποίες σε συνδυασµό µε τους 
υφιστάµενους κοινωνικούς παράγοντες 
που ενέχουν οι ανισότητες λόγω φύλου 
όπως περιορισµένη δυνατότητα 
πρόσβασης σε πόρους, µεγαλύτερο άχθος 
εργασίας, βία σε βάρος των γυναικών και 
διακρίσεις λόγω φύλου, επηρεάζουν 
σηµαντικά το καθεστώς της υγείας των 
γυναικών και ως εκ τούτου απαιτούν να 
ενσωµατωθεί δεόντως το θέµα του φύλου 
ως καθοριστικός παράγοντας υγείας στις 
πολιτικές δηµόσιας υγείας. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10β) Πρόληψη σηµαίνει πρωτογενής 
πρόληψη, συµπεριλαµβανοµένων και 
πολιτικών προαγωγής της υγείας, καθώς 
και δευτερογενής πρόληψη, 
συµπεριλαµβανοµένων και 
προγραµµάτων εµβολιασµού, έγκαιρη 
διάγνωση και κατάλληλη αγωγή για την 
πρόληψη της ανάπτυξης µιας νόσου, 
καθώς και τριτογενής πρόληψη, 
συµπεριλαµβανοµένων και µεθόδων για 
το µετριασµό και τη µείωση των 
επιπλοκών µιας νόσου. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόληψη χρειάζεται να εξετασθεί στο σύνολό της, συµπεριλαµβανοµένης της πρωτογενούς, 

δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης, για να αποφευχθεί να φθάσει µια ασθένεια στο τελικό 

της στάδιο. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10γ) Η σχέση µεταξύ περιβάλλοντος και 
υγείας είναι ιδιαίτερα τεκµηριωµένη. 
Σύµφωνα µε την έκθεση σχετικά µε την 
υγεία στην Ευρώπη της Παγκόσµιας 
Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για το 2009, 
στην ευρωπαϊκή περιφέρεια της ΠΟΥ, 
άνω του 1,7 εκατ. θάνατοι (ήτοι το 18% 
του συνόλου) αποδίδονται κάθε χρόνο σε 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η φύση 
των παραγόντων κινδύνου ενέχει 
αναντίρρητα µία διαµεθοριακή διάσταση. 
Έτσι, η ατµοσφαιρική ρύπανση αυξάνει 
την συχνότητα των αναπνευστικών 
διαταραχών και των καρδιαγγειακών 
παθήσεων. Οµοίως, η παρουσία τοξικών 
προϊόντων στο νερό, τον αέρα, το έδαφος, 
τις κατοικίες και τα τρόφιµα µπορεί να 
έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία, 
ιδίως των πλέον ευπαθών οµάδων, όπως 
τα παιδιά ή οι ηλικιωµένοι. Είναι 
συνεπώς σκόπιµο να ενισχύει η ΕΕ τα 
κράτη µέλη για την πρόληψη και τον 
περιορισµό των κινδύνων επί θεµάτων 
περιβαλλοντικής υγείας. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 δ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10 δ) Εξακολουθούν να υφίστανται 
σοβαρά κενά στην εµπειρογνωµοσύνη και 
τις γενικές γνώσεις για τις διαφορές στις 
διεργασίες των νόσων µεταξύ ανδρών και 
γυναικών, και περαιτέρω µελέτες, 
αναλύσεις, έρευνες σε σχέση µε τα φύλα, 
και τα στοιχεία τα διαχωρισµένα ανά 
φύλο θα µπορούσαν να συµβάλουν στον 
εντοπισµό, τη διάδοση και την προώθηση 
έγκυρων βέλτιστων πρακτικών για 
οικονοµικώς αποδοτικά µέτρα πρόληψης 
προς αντιµετώπιση συνθηκών υγείας και 
νόσων ανάλογα µε το φύλο. 
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Τροπολογία  19 

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 

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 

(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 νόσους από 
αναπτυσσόµενες χώρες οι οποίες µέσω 
των ανά τον κόσµο µετακινήσεων 
πληθυσµών αποτελούν όλο και 
περισσότερο πραγµατικότητα σε 
ορισµένες 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 
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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. 

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 πρέπει 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 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 σε σχέση µε την κλιµατική 

αλλαγή. 

Αιτιολόγηση 

Η δράση σε σχέση µε τις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας που προκαλούνται από βιολογικά 

και χηµικά συµβάντα, καθώς και από την περιβαλλοντική και κλιµατική αλλαγή δεν θα πρέπει να 

αποτελεί µια ακαθόριστη πιθανότητα. Θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι το πρόγραµµα θα 

συµβάλλει και σε αυτά τα θέµατα. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Σύµφωνα µε το άρθρο 114 της (12) Σύµφωνα µε το άρθρο 114 της 
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Συνθήκης, η νοµοθεσία την οποία εκδίδει η 

Ένωση για τη δηµιουργία και τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς πρέπει 

να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας 

της υγείας. Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού, το πρόγραµµα θα πρέπει να 

καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες για τη 

στήριξη των δράσεων που είναι 

απαραίτητες και συµβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων της νοµοθεσίας της 

ΕΕ στους τοµείς των φαρµάκων, των 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των 

ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, του 

αίµατος, των ανθρώπινων οργάνων, των 

µεταδοτικών νόσων και άλλων απειλών 

κατά της υγείας, των δικαιωµάτων των 

ασθενών για διασυνοριακή υγειονοµική 

περίθαλψη και των προϊόντων καπνού και 

της διαφήµισής τους. 

Συνθήκης, η νοµοθεσία την οποία εκδίδει η 

Ένωση για τη δηµιουργία και τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς πρέπει 

να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας 

της υγείας. Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού, το πρόγραµµα θα πρέπει να 

καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες για τη 

στήριξη των δράσεων που είναι 

απαραίτητες και συµβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων της νοµοθεσίας της 

ΕΕ στους τοµείς των φαρµάκων, των 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των 

ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, του 

αίµατος, των ανθρώπινων οργάνων, των 

µεταδοτικών νόσων και άλλων απειλών 

κατά της υγείας, των δικαιωµάτων των 

ασθενών για διασυνοριακή υγειονοµική 

περίθαλψη (π.χ. πρόσβαση σε κέντρα 
εµπειρογνωµοσύνης) και των προϊόντων 
καπνού και της διαφήµισής τους. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13a) Σύµφωνα µε µελέτες η Ένωση 
υστερεί κατά πολύ σε σχέση µε πολλές 
άλλες χώρες του κόσµου ως προς την 
εκπαίδευση σε θέµατα υγείας και την 
επίγνωση των ασθενών όσον αφορά 
ζητήµατα ασφάλειας και ποιότητας· είναι 
εποµένως ουσιώδες να δοθεί µεγαλύτερη 
προσοχή στη βελτίωση της εκπαίδευσης 
των πολιτών της ΕΕ σε θέµατα υγείας και 
στην ενίσχυση της επίγνωσης που θα 
έχουν οι ασθενείς και οι επαγγελµατίες 
στον χώρο της υγείας όσον αφορά 
ζητήµατα ασφάλειας και ποιότητας. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί και οι 

παράγοντες του τοµέα της υγείας, και ιδίως 

οι οργανώσεις των ασθενών και οι ενώσεις 

των επαγγελµατιών του τοµέα της υγείας, 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 

παρέχοντας στην Επιτροπή πληροφορίες 

και συµβουλές που είναι απαραίτητες για 

την εκτέλεση του προγράµµατος. Για να 

εκπληρώσουν τον εν λόγω ρόλο τους, 

µπορεί να χρειαστούν ενίσχυση από το 

πρόγραµµα για να µπορούν να 

λειτουργήσουν. Για τον λόγο αυτόν θα 

έχουν πρόσβαση στο πρόγραµµα οι 

αντιπροσωπευτικές ΜΚΟ και οι 

οργανώσεις ασθενών που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 

δηµόσιας υγείας και που διαδραµατίζουν 

ουσιαστικό ρόλο στις διαδικασίες 

κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ, π.χ. 

µε τη συµµετοχή τους σε συµβουλευτικές 

οµάδες, συµβάλλοντας, µε τον τρόπο 

αυτόν, στην επίτευξη των ειδικών στόχων 

του προγράµµατος. 

(15) Οι ανεξάρτητοι µη κυβερνητικοί 
οργανισµοί και οι παράγοντες του τοµέα 

της υγείας, και ιδίως οι ανεξάρτητες 
οργανώσεις των ασθενών και οι ενώσεις 

των επαγγελµατιών του τοµέα της υγείας, 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 

παρέχοντας στην Επιτροπή πληροφορίες 

και συµβουλές που είναι απαραίτητες για 

την εκτέλεση του προγράµµατος. Για να 

εκπληρώσουν τον εν λόγω ρόλο τους, 

µπορεί να χρειαστούν ενίσχυση από το 

πρόγραµµα για να µπορούν να 

λειτουργήσουν. Για τον λόγο αυτόν θα 

έχουν πρόσβαση στο πρόγραµµα οι 

αντιπροσωπευτικές ΜΚΟ και οι 

οργανώσεις ασθενών που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 

δηµόσιας υγείας και που διαδραµατίζουν 

ουσιαστικό ρόλο στις διαδικασίες 

κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ, π.χ. 

µε τη συµµετοχή τους σε συµβουλευτικές 

οµάδες, συµβάλλοντας, µε τον τρόπο 

αυτόν, στην επίτευξη των ειδικών στόχων 

του προγράµµατος. 

Αιτιολόγηση 

Η ανεξαρτησία είναι ένα από τα κριτήρια για την επιλεξιµότητα των επιχορηγήσεων. Αυτό θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην αιτιολογική σκέψη. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Το πρόγραµµα θα πρέπει να προωθεί 

τις συνέργειες µε συναφή προγράµµατα 

και δράσεις της Ένωσης, αποφεύγοντας τις 

αλληλεπικαλύψεις. Θα πρέπει να γίνεται 

κατάλληλη χρήση άλλων κεφαλαίων και 

προγραµµάτων της Ένωσης, και ιδίως των 

σηµερινών και µελλοντικών ενωσιακών 

προγραµµάτων-πλαισίων για την έρευνα 

και την καινοτοµία και των 

(16) Το πρόγραµµα θα πρέπει να προωθεί 

τις συνέργειες µε συναφή προγράµµατα 

και δράσεις της Ένωσης, αποφεύγοντας τις 

αλληλεπικαλύψεις. Θα πρέπει να γίνεται 

κατάλληλη χρήση άλλων κεφαλαίων και 

προγραµµάτων της Ένωσης, και ιδίως των 

σηµερινών και µελλοντικών ενωσιακών 

προγραµµάτων-πλαισίων για την έρευνα 

και την καινοτοµία και των 
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αποτελεσµάτων τους, των διαρθρωτικών 

ταµείων, του προγράµµατος για την 

κοινωνική αλλαγή και την καινοτοµία, του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλληλεγγύης, της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υγεία 

στην εργασία, του προγράµµατος 

ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας, του 

προγράµµατος-πλαισίου για το περιβάλλον 

και τη δράση για το κλίµα (LIFE), του 

προγράµµατος δράσης της Ένωσης στον 

τοµέα της πολιτικής καταναλωτών (2014-

2020), του προγράµµατος «∆ικαιοσύνη» 

(2014-2020), του κοινού προγράµµατος 

«Αυτόνοµη διαβίωση υποβοηθούµενη από 

το περιβάλλον», του προγράµµατος 

«Εκπαίδευση – Ευρώπη» και του 

στατιστικού προγράµµατος της Ένωσης, 

στο πλαίσιο των αντίστοιχων 

δραστηριοτήτων τους. 

αποτελεσµάτων τους, των διαρθρωτικών 

ταµείων, του προγράµµατος για την 

κοινωνική αλλαγή και την καινοτοµία, του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλληλεγγύης, της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υγεία 

στην εργασία, του προγράµµατος 

ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας, του 

προγράµµατος-πλαισίου για το περιβάλλον 

και τη δράση για το κλίµα (LIFE), του 

προγράµµατος δράσης της Ένωσης στον 

τοµέα της πολιτικής καταναλωτών (2014-

2020), του προγράµµατος «∆ικαιοσύνη» 

(2014-2020), του κοινού προγράµµατος 

«Αυτόνοµη διαβίωση υποβοηθούµενη από 

το περιβάλλον», του προγράµµατος 

«Εκπαίδευση – Ευρώπη» και του 

στατιστικού προγράµµατος της Ένωσης, 

στο πλαίσιο των αντίστοιχων 

δραστηριοτήτων τους, καθώς και της 
ευρωπαϊκής σύµπραξης καινοτοµίας για 
την ενεργό και υγιή γήρανση. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη 
προσοχή στην πρόληψη των ασθενειών, 
καθώς τούτο θα συµβάλει στη µείωση 
των κατοπινών δαπανών θεραπείας. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16β) Αυτό το πρόγραµµα πρέπει επίσης 
να συµβάλει στη δηµιουργία συνεργειών 
µε τον ευρωπαϊκό τοµέα έρευνας, µε την 
εισαγωγή και εφαρµογή καινοτοµιών 
στον τοµέα της υγείας και 
διασφαλίζοντας ότι περιορισµένοι εθνικοί 
ευρωπαϊκοί πόροι χρησιµοποιούνται 
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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 παρόλα 
αυτά συµβάλλουν σηµαντικά στην 
κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη και 
ευηµερία.  

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21a) Προκειµένου να υλοποιηθεί το 
πρόγραµµα, η αρµοδιότητα έγκρισης 
πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
ανατίθεται στην Επιτροπή στο πλαίσιο 
της εκπόνησης των αιτήσεων 
προγραµµάτων εργασίας. Είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, στις οποίες περιλαµβάνονται και 
διαβουλεύσεις σε επίπεδο 
εµπειρογνωµόνων. Κατά την επεξεργασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξασφαλίζει µία ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση σχετικών εγγράφων 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο.  

 

Τροπολογία  27 

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 

(23) Το πρόγραµµα θα πρέπει να 

εκτελεστεί µε πλήρη τήρηση της αρχής της 

διαφάνειας. Η κατανοµή των πόρων του 
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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. 

προϋπολογισµού µεταξύ των στόχων 
πρέπει να είναι ανάλογη µε τα οφέλη που 
αναµένονται σε σχέση µε τη βελτίωση της 
υγείας των πολιτών της Ένωσης. Πρέπει 
εποµένως να µην ιεραρχηθούν οι 
διάφοροι στόχοι του προγράµµατος. 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. 

Αιτιολόγηση 

Η κατάταξη των στόχων αυτών αποδίδοντας στον καθένα προκαθορισµένο χρηµατοδοτικό 

κονδύλιο θα µπορούσε να οδηγήσει στον περιορισµό της εµβέλειας ορισµένων προγραµµάτων. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Η αξία και ο αντίκτυπος του 
προγράµµατος θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 
τακτικά. Η αξιολόγηση του 
προγράµµατος θα πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη το γεγονός ότι για την επίτευξη 
των στόχων του προγράµµατος ενδέχεται 
να απαιτηθεί χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο από τη διάρκειά του. 

(24) Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί 
την εφαρµογή του προγράµµατος 
χρησιµοποιώντας βασικούς δείκτες για 
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και 
των επιπτώσεων. Οι δείκτες πρέπει να 
παρέχουν τη βάση για την αξιολόγηση του 
βαθµού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι 
στόχοι του προγράµµατος. 

 

Τροπολογία  29 
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Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (28α) Κατά τον ΠΟΥ, τα προβλήµατα 
ψυχικής υγείας αντιστοιχούν στο 40% 
περίπου των ετών ζωής µε αναπηρία. 
Ένας στους τέσσερις ευρωπαίους θα 
παρουσιάσει πρόβληµα ψυχικής υγείας 
κάποια στιγµή στη ζωή του. Τα 
προβλήµατα ψυχικής υγείας είναι επί 
πλέον ευρέος φάσµατος, µακράς 
διάρκειας και αποτελούν πηγή 
διακρίσεων, συµβάλλουν δε σηµαντικά σε 
ανισότητα από πλευράς υγείας στην 
Ένωση και ως εκ τούτου αποτελούν 
ουσιαστική πρόκληση για τις ευρωπαϊκές 
αξίες. Συν τοις άλλοις, η οικονοµική 
κρίση επηρεάζει τους παράγοντες που 
καθορίζουν την ψυχική υγεία καθώς οι 
προστατευτικοί παράγοντες εξασθενούν 
ενώ αυξάνονται οι παράγοντες κινδύνου. 
Οι οικονοµικές συνέπειες των 
προβληµάτων ψυχικής υγείας, κυρίως 
λόγω της απώλειας της 
παραγωγικότητας, υπολογίζονται ότι 
ανέρχονται στο 3-4% του ακαθάριστου 
εθνικού προϊόντος στην Ένωση. Επειδή 
τα ψυχικά προβλήµατα συχνά 
εµφανίζονται ήδη από την εφηβεία ή την 
ενηλικίωση, η απώλεια της 
παραγωγικότητας µπορεί να είναι µακράς 
διάρκειας· είναι σηµαντικό να 
αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα αυτά 
σε νεαρή ηλικία. Παρά ταύτα, η πρόληψη 
και η παροχή υπηρεσιών είναι συχνά 
ανεπαρκείς και οι άνθρωποι δεν 
τυγχάνουν της αγωγής ή στήριξης που 
χρειάζονται. Η κοινωνική στήριξη, µια 
υγιής κοινότητα και ένα υγιές περιβάλλον, 
η ύπαρξη επαρκούς απασχόλησης και η 
δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας µπορούν να αποτρέψουν 
την ανάπτυξη προβληµάτων ψυχικής 
υγείας σε κάποιο άτοµο και να αυξήσουν 
την παραγωγικότητα γενικότερα για την 
κοινωνία. 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (28β) Το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, το οποίο 
αναφέρει ότι «σε όλες τις δράσεις της, η 
Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι 
ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα 
µεταξύ ανδρών και γυναικών», καθιστά 
την προαγωγή της ισότητας στόχο της 
Ένωσης. Η µείωση των ανισοτήτων, και 
συγκεκριµένα των ανισοτήτων σε θέµατα 
υγείας, και η προώθηση της κοινωνικής 
συνοχής αποτελούν στόχους της Ένωσης, 
και το πρόγραµµα «Υγεία για ανάπτυξη» 
συµβάλλει στην επίτευξη αυτών των 
στόχων. Η µείωση των ανισοτήτων σε 
θέµατα υγείας θα είναι άκρως σηµαντική 
για την επίτευξη των 8 στόχων της 
«Ευρώπης 2020: Μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για έξυπνη, βιώσιµη και 
χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη» για να 
βγουν από τη φτώχεια 20 εκατοµµύρια 
άνθρωποι. Τοιουτοτρόπως το πρόγραµµα 
µπορεί να συµπληρώσει την 
ολοκληρωµένη κατευθυντήρια γραµµή 10 
περί προώθησης της κοινωνικής ένταξης 
και της καταπολέµησης της φτώχειας, 
την Στρατηγική για Ισότητα ανάµεσα σε 
γυναίκες και άνδρες (2010-2015), το 
Σύµφωνο για τη Νεολαία, την Στρατηγική 
για άτοµα µε αναπηρία, και το 
Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Ψυχική 
Υγεία και την Ευηµερία. Το πρόγραµµα 
θα πρέπει να συµβάλει στον εντοπισµό 
των αιτίων των ανισοτήτων στον τοµέα 
της υγείας και να ενθαρρύνει, µεταξύ 
άλλων, την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών στην προσπάθεια 
αντιµετώπισής τους. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 28 γ (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (28γ) Το πρόγραµµα θα πρέπει να δώσει 
έµφαση στη βελτίωση της υγείας των 
παιδιών και των νέων και την προώθηση 
υγιεινού τρόπου ζωής και νοοτροπίας 
πρόληψης µεταξύ αυτών. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 28 δ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (28 δ) Το πρόγραµµα θα πρέπει να 
ασχοληθεί µε θέµατα υγείας που 
σχετίζονται µε το φύλο και τη γήρανση. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 

 

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 να 
συµπληρώσουν, να υποστηρίξουν και να 
προσθέσουν αξία στις πολιτικές των 
κρατών µελών προκειµένου να βελτιωθεί 
η σωµατική και ψυχική υγεία και η 
πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη 
όλων των πολιτών της ΕΕ και να 
µειωθούν οι ανισότητες σε θέµατα υγείας 
µε την αντιµετώπιση των προκλήσεων 
που σχετίζονται µε την υγεία, των 
κοινωνικών και οικονοµικών 
προκλήσεων οι οποίες τίθενται από έναν 
γηράσκοντα πληθυσµό και τον 
αυξανόµενο αριθµό χρόνιων παθήσεων, 
µε την προώθηση της υγείας και την 
αρχή της πρόληψης, µε την ενθάρρυνση 
της καινοτοµίας στην υγειονοµική 
περίθαλψη, µε την αύξηση της 
βιωσιµότητας και της συγκρισιµότητας 
των συστηµάτων υγείας, µε τη λειτουργία 
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εντός πλαισίου ανάλογα µε το φύλο και µε 
την προστασία των πολιτών της ΕΕ από 
σοβαρές διασυνοριακές απειλές υγείας. 

Αιτιολόγηση 

Η µεταβολή της δηµογραφικής δοµής προκαλεί ορισµένα διακυβεύµατα και προκλήσεις , τόσο για 

την οικονοµία όσο και για την κοινωνία εν γένει. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 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 ή τα 
πλεονάσµατα πόρων, τόσο ανθρώπινων 
όσο και οικονοµικών, και να διευκολυνθεί 

η εθελούσια υιοθέτηση της καινοτοµίας 
στις επεµβάσεις δηµόσιας υγείας, τις 
στρατηγικές πρόληψης και τη διαχείριση 
της υγειονοµικής περίθαλψης, ούτως ώστε 

να υποστηριχθεί η ανάπτυξη καινοτόµων, 

αποτελεσµατικών και βιώσιµων 
συστηµάτων υγείας. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 1 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα µετρηθεί 

ιδίως µε γνώµονα την αύξηση του 
αριθµού των κρατών µελών που θα 
χρησιµοποιούν τα εργαλεία και τους 
µηχανισµούς που θα αναπτυχθούν και τις 
συµβουλές που θα παρέχονται. 

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα µετρηθεί 

ιδίως µε γνώµονα τα αποτελέσµατα που 
θα επιτευχθούν στα συστήµατα υγείας 
των κρατών µελών.  

Αιτιολόγηση 

Οι στόχοι του προγράµµατος πρέπει να αξιολογούνται µε γνώµονα τους σχετικούς δείκτες όπως ο 

µέσος όρος του προσδόκιµου ζωής στα διάφορα κράτη µέλη. 
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Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 – παράγραφος 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, προώθηση της 
έρευνας και των συγκρίσεων µεταξύ 
εθνικών συστηµάτων υγείας για τη 
βελτίωση των γνώσεων σε θέµατα υγείας, 
των δυνατοτήτων που παρέχονται στους 
ασθενείς, 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 ολόκληρη την Ένωση. 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα µετρηθεί 

ιδίως µε γνώµονα: την αύξηση του 

αριθµού των επαγγελµατιών του τοµέα της 

υγείας που θα χρησιµοποιούν την 

εµπειρογνωµοσύνη που συγκεντρώνεται 
µέσω των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς 

στο πλαίσιο της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί 

εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών 

στο πλαίσιο της διασυνοριακής 

υγειονοµικής περίθαλψης (στο εξής: 

«ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς»)· την 

αύξηση του αριθµού των ασθενών που θα 

χρησιµοποιούν αυτά τα δίκτυα· και την 

αύξηση του αριθµού των κρατών µελών 

που θα χρησιµοποιούν τις κατευθυντήριες 

γραµµές που θα καταρτιστούν. 

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα µετρηθεί 

ιδίως µε γνώµονα: την αύξηση του 

αριθµού των επαγγελµατιών του τοµέα της 

υγείας που θα χρησιµοποιούν την 

εµπειρογνωµοσύνη και τις πληροφορίες 
που συγκεντρώνονται µέσω των 
ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς στο 

πλαίσιο της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί 

εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών 

στο πλαίσιο της διασυνοριακής 

υγειονοµικής περίθαλψης (στο εξής: 

«ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς»)· την 

αύξηση του αριθµού των ασθενών που θα 

χρησιµοποιούν αυτά τα δίκτυα· και την 

αύξηση του αριθµού των κρατών µελών 

που θα χρησιµοποιούν τις κατευθυντήριες 

γραµµές που θα καταρτιστούν. 
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Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 3 – παράγραφος 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 

πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της 

καλής υγείας. 

(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 βλαβερής χρήσης 
οινοπνεύµατος, της µη υγιεινής 
διατροφής, του καθιστικού τρόπου ζωής 
και της παχυσαρκίας, της χρήσης 
ναρκωτικών, και των περιβαλλοντικών 
παραγόντων, καθώς και των 
µεταδιδόµενων νόσων, µε εστίαση στη 
διασυνοριακή διάσταση, και 
λειτουργώντας σε ένα πλαίσιο που 
λαµβάνει υπόψη το φύλο, µε στόχο την 
πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της 

καλής υγείας και την παροχή 
δυνατοτήτων στους πολίτες και στους 
ασθενείς της ΕΕ µε την αύξηση των 
γνώσεών τους σε θέµατα υγείας να 
επιτύχουν καλύτερα και ασφαλέστερα 
αποτελέσµατα όσον αφορά την υγεία. 

Αιτιολόγηση 

Για τη δέουσα και αποτελεσµατική πρόληψη των χρονίων νοσηµάτων, πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη όλοι οι παράγοντες κινδύνου. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα µετρηθεί 

ιδίως µε γνώµονα την αύξηση του αριθµού 

των κρατών µελών που θα συµµετάσχουν 

στις δραστηριότητες προαγωγής της καλής 

υγείας και πρόληψης των νόσων, 

χρησιµοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές 
που θα επικυρωθούν.  

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα µετρηθεί 

ιδίως µε γνώµονα την αύξηση του αριθµού 

των νοµοθετικών µέτρων και δράσεων 
των κρατών µελών που θα συµµετάσχουν 

στις δραστηριότητες προαγωγής της καλής 

υγείας και πρόληψης των χρόνιων νόσων, 
καθώς και µέσω της παρακολούθησης 
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των επιπέδων γνώσεων σε θέµατα υγείας 
σε ολόκληρη την Ένωση 
χρησιµοποιώντας κατάλληλους δείκτες. 

Αιτιολόγηση 

Οι στόχοι του προγράµµατος πρέπει να αξιολογούνται µε γνώµονα τους σχετικούς δείκτες στα 

διάφορα κράτη µέλη. 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 4 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) ∆ιευκόλυνση της λήψης αποφάσεων 
βάσει στοιχείων, µε την προώθηση της 
ενηµέρωσης σε θέµατα υγείας, τη 
συλλογή και την ανάλυση 
εναρµονισµένων δεδοµένων υγείας καθώς 
και τη διάδοση βασικών δεικτών υγείας. 

Αιτιολόγηση 

Η συµβατότητα και η διαλειτουργικότητα των συστηµάτων και των δικτύων για την ανταλλαγή 

πληροφοριών και στοιχείων µε σκοπό την ανάπτυξη της δηµόσιας υγείας θα πρέπει να 

επιδιώκονται στις δράσεις και τα µέτρα στήριξης. Το φύλο, η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση 

και η ηλικία αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες υγείας. Η συλλογή στοιχείων θα πρέπει, ει 

δυνατόν, να βασίζεται σε υπάρχουσες εργασίες και οι προτάσεις για νέες συλλογές θα πρέπει να 

κοστολογούνται και να βασίζονται σε σαφείς ανάγκες. Η συλλογή στοιχείων θα πρέπει να τηρεί 

τις σχετικές νοµικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 

επιτυγχάνονται µέσω των δράσεων που 

παρατίθενται κατωτέρω και σύµφωνα µε 

τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο 

πρόγραµµα εργασίας που αναφέρεται στο 

άρθρο 11 του παρόντος κανονισµού. 

Οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 

επιτυγχάνονται µέσω των δράσεων που 

παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι και 
σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που 

καθορίζονται στο πρόγραµµα εργασίας που 

αναφέρεται στο άρθρο 11 του παρόντος 

κανονισµού. 

(1) Συµβολή σε καινοτόµα και βιώσιµα  
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συστήµατα υγείας: 

1.1. Ανάπτυξη συνεργασίας, σε επίπεδο 
ΕΕ, για την αξιολόγηση των τεχνολογιών 
της υγείας στο πλαίσιο της οδηγίας 
2011/24/ΕΕ περί εφαρµογής των 
δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής υγειονοµικής 
περίθαλψης·  

 

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

 

1.3. Υποστήριξη της βιωσιµότητας του 
υγειονοµικού εργατικού δυναµικού της 
ΕΕ µε την προώθηση αποδοτικών 
µεθόδων πρόβλεψης και 
προγραµµατισµού και αποτελεσµατικών 
στρατηγικών πρόσληψης και διατήρησης 
του σχετικού προσωπικού· 

 

1.4. Παροχή εµπειρογνωµοσύνης για την 
υποστήριξη των κρατών µελών που 
προωθούν µεταρρυθµίσεις των εθνικών 
τους συστηµάτων υγείας· 

 

Υποστήριξη της ευρωπαϊκής σύµπραξης 
καινοτοµίας για την ενεργό και υγιή 
γήρανση, που είναι ένα πιλοτικό σχέδιο το 
οποίο θα εφαρµοστεί στο πλαίσιο της 
εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Ένωση 
Κοινοτοµίας» της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020»·  

 

Υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται 
βάσει των στόχων της νοµοθεσίας της ΕΕ 
για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ή 
συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
αυτών), καθώς και από τις διατάξεις της 
νοµοθεσίας περί διασυνοριακής 
υγειονοµικής περίθαλψης οι οποίες 
αφορούν την ηλεκτρονική υγεία και την 
αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας· 

 

Προώθηση ενός συστήµατος γνώσεων για 
τον τοµέα της υγείας, και µέσω 
επιστηµονικών επιτροπών, ώστε να 
υποστηρίζεται η λήψη τεκµηριωµένων 
αποφάσεων. 

 

(2) Μεγαλύτερη πρόσβαση σε καλύτερη  
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και ασφαλέστερη υγειονοµική περίθαλψη 
για τους πολίτες:  

2.1. Κατάρτιση κριτηρίων διαπίστευσης 
και υποστήριξη ευρωπαϊκών δικτύων 
αναφοράς·  

 

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· 

 

2.3. Ενίσχυση της συνεργασίας στους 
τοµείς της ασφάλειας των ασθενών και 
της ποιότητας της υγειονοµικής 
περίθαλψης, µε την αύξηση των 
πληροφοριών που παρέχονται στους 
ασθενείς, την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και την ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραµµών· υποστήριξη 
των προσπαθειών που καταβάλλονται για 
την αντιµετώπιση των χρόνιων νόσων και 
ενίσχυση της σχετικής έρευνας, 
συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης 
ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών· 

 

2.4. Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών 
για να βελτιωθεί η συνετή χρήση των 
αντιµικροβιακών φαρµάκων στην ιατρική 
και να µειωθούν οι πρακτικές που 
αυξάνουν τη µικροβιακή αντοχή· 

 

2.5. Υλοποίηση των δράσεων που 
απαιτούνται βάσει των στόχων της 
νοµοθεσίας της ΕΕ για τους ιστούς και τα 
κύτταρα, το αίµα, τα όργανα, τα 
δικαιώµατα των ασθενών στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής υγειονοµικής 
περίθαλψης και τα φαρµακευτικά 
προϊόντα (ή συµβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων αυτών)· 

 

2.6. Προώθηση ενός συστήµατος 
γνώσεων για τον τοµέα της υγείας, ώστε 
να υποστηρίζεται η λήψη τεκµηριωµένων 
αποφάσεων. 

 

(3) Προώθηση της καλής υγείας και 
πρόληψη των νόσων: 
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Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε 
βασικά ζητήµατα υγείας όπως η πρόληψη 
του καπνίσµατος, η κατάχρηση 
οινοπνεύµατος και η παχυσαρκία· 

 

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· 

 

3.3. Υλοποίηση των δράσεων που 
απαιτούνται βάσει των στόχων της 
νοµοθεσίας της ΕΕ για τα προϊόντα 
καπνού και τη διαφήµισή τους (ή 
συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
αυτών)· 

 

3.4. Προώθηση ενός συστήµατος 
γνώσεων για τον τοµέα της υγείας, ώστε 
να υποστηρίζεται η λήψη τεκµηριωµένων 
αποφάσεων. 

 

(4) Προστασία των πολιτών από 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας: 

 

4.1. Ενίσχυση της ετοιµότητας και του 
τρόπου αντιµετώπισης σοβαρών 
διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας· 

 

4.2. Ενίσχυση της ικανότητας εκτίµησης 
της επικινδυνότητας, µε την αύξηση των 
δυνατοτήτων επιστηµονικής 
εµπειρογνωµοσύνης και µε τη 
«χαρτογράφηση» των υφιστάµενων 
εκτιµήσεων· 

 

4.3. Υποστήριξη της δηµιουργίας 
ικανοτήτων για την αντιµετώπιση 
απειλών κατά της υγείας στα κράτη µέλη, 
µεταξύ άλλων µε την ανάπτυξη σχεδίων 
προγραµµατισµού και συντονισµού σε 
θέµατα ετοιµότητας και αντιµετώπισης, 
µε την καθιέρωση κοινών προσεγγίσεων 
στον τοµέα του εµβολιασµού και µε την 
κατάρτιση κατευθιυντήριων γραµµών και 
µηχανισµών για την από κοινού λήψη 
ιατρικών αντιµέτρων· 

 

4.4. Υλοποίηση των δράσεων που 
απαιτούνται βάσει των στόχων της 
νοµοθεσίας της ΕΕ για τις µεταδοτικές 
νόσους και τις άλλες απειλές κατά της 
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υγείας (ή συµβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων αυτών)· 

4.5. Προώθηση ενός συστήµατος 
γνώσεων για τον τοµέα της υγείας, ώστε 
να υποστηρίζεται η λήψη τεκµηριωµένων 
αποφάσεων.  

 

Λεπτοµερέστερη περιγραφή του πιθανού 
περιεχοµένου των εν λόγω δράσεων 
παρέχεται στο παράρτηµα Ι. Ενδεικτικός 
κατάλογος της σχετικής νοµοθεσίας 

παρέχεται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος 

κανονισµού. 

Ενδεικτικός κατάλογος της σχετικής 

νοµοθεσίας παρέχεται στο παράρτηµα ΙΙ 

του παρόντος κανονισµού. 

Αιτιολόγηση 

Όλες οι τροπολογίες που υποβάλλονται στο άρθρο 4 πρέπει να θεωρούνται ότι γίνονται στο 

Παράρτηµα Ι, το οποίο θα αναδιατυπωθεί ανάλογα. (Η παρούσα τροπολογία ισχύει για ολόκληρο 

το κείµενο του άρθρου 4 και του Παραρτήµατος Ι. Η έγκρισή της θα απαιτήσει αντίστοιχες 

αλλαγές σε ολόκληρο το κείµενο.). ∆εν υπάρχει ανάγκη να αναπαραχθούν στο άρθρο 4 οι 

επιλέξιµες δράσεις οι οποίες παρατίθενται µε µεγαλύτερες λεπτοµέρειες στο Παράρτηµα Ι. Μία 

απλή αναφορά του άρθρου 4 στο Παράρτηµα Ι επαρκεί. Το Παράρτηµα έχει την ίδια νοµική αξία 

µε ένα άρθρο.  

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) δράσεων µε σαφή ενωσιακή 

προστιθέµενη αξία που 

συγχρηµατοδοτούνται από τις αρµόδιες 

αρχές των κρατών µελών οι οποίες είναι 

υπεύθυνες για τον τοµέα της δηµόσιας 

υγείας ή από τρίτες χώρες που 

συµµετέχουν σύµφωνα µε το άρθρο 6 ή 

από µη κυβερνητικούς φορείς 

εντεταλµένους από τις εν λόγω αρµόδιες 
αρχές· 

α) δράσεων µε σαφή ενωσιακή 

προστιθέµενη αξία που 

συγχρηµατοδοτούνται από τις αρµόδιες 

αρχές των κρατών µελών οι οποίες είναι 

υπεύθυνες για τον τοµέα της δηµόσιας 

υγείας ή από τρίτες χώρες που 

συµµετέχουν σύµφωνα µε το άρθρο 6 ή 

από µη κυβερνητικούς φορείς και 
ειδικευµένα δίκτυα εντεταλµένα από τις 
εν λόγω αρµόδιες αρχές· 

Αιτιολόγηση 

Η αξιολόγηση του Προγράµµατος ∆ηµόσιας Υγείας αναγνώριζε την προστιθέµενη αξία της 

ανάπτυξης και υποστήριξης δικτύων µεταξύ των ενωσιακών εµπειρογνωµόνων στον χώρο της 

υγείας, των εθνικών και των περιφερειακών υγειονοµικών αρχών και άλλων παραγόντων που 

συµβάλλουν στην ανταλλαγή γνώσεων και στη συγκρότηση υγειονοµικού δυναµικού εντός της ΕΕ. 

Η πείρα και η εµπειρογνωµοσύνη των οργανισµών δηµόσιας υγείας και των οργανώσεων 
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ασθενών είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για την ανάπτυξη πολιτικών και προγραµµάτων σχετικά µε 

την πρόληψη και τη διαχείριση των ασθενειών, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι έχουν όντως τον 

ασθενή στο επίκεντρο. 

 

Τροπολογία  43 

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 επίσηµα 
αναγνωρισµένων 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 το 
δηµοσιονοµικό κανονισµό και τους 
κανόνες εφαρµογής του· 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) έργων που προτείνονται από µη 
κυβερνητικούς φορείς οι οποίοι 
επιδιώκουν την εφαρµογή του ετήσιου 
προγράµµατος εργασίας. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντικό να επιτραπεί στους µη κυβερνητικούς φορείς, οι οποίοι δεν είναι επιλέξιµοι για 

χρηµατοδότηση ή έχουν ανάγκη χρηµατοδότησης για τη λειτουργία τους, να λαµβάνουν 

χρηµατοδοτική στήριξη για συγκεκριµένα έργα. 

 

Τροπολογία  45 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Το 60% των επιλέξιµων δαπανών για τη 

λειτουργία ενός µη κυβερνητικού φορέα. 

Σε περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιµότητας, 

η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 

προς τους εν λόγω φορείς µπορεί να 

ανέλθει έως το 80% των επιλέξιµων 

δαπανών· 

β) Το 60% των επιλέξιµων δαπανών για τη 

λειτουργία ενός µη κυβερνητικού φορέα ή 
των έργων του. Σε περιπτώσεις 
εξαιρετικής χρησιµότητας, η 

χρηµατοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 

προς τους εν λόγω φορείς µπορεί να 

ανέλθει έως το 80% των επιλέξιµων 

δαπανών· 

Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντικό να επιτραπεί στους µη κυβερνητικούς φορείς, οι οποίοι δεν είναι επιλέξιµοι για 

χρηµατοδότηση ή έχουν ανάγκη χρηµατοδότησης για τη λειτουργία τους, να λαµβάνουν 

χρηµατοδοτική στήριξη για συγκεκριµένα έργα. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή εφαρµόζει το πρόγραµµα 
εγκρίνοντας ετήσια σχέδια εργασίας τα 
οποία καθορίζουν τα στοιχεία που 

προβλέπονται στον δηµοσιονοµικό 

κανονισµό, και ιδίως: 

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 16α υπό µορφή ετήσιων 
προγραµµάτων εργασίας, µε τη συνδροµή 
ενδιαφεροµένων µερών του τοµέα της 
υγείας και των αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεών τους, συµπεριλαµβανοµένων 
ανεξάρτητων οργανώσεων ασθενών, τα 
οποία καθορίζουν τα στοιχεία που 

προβλέπονται στον δηµοσιονοµικό 

κανονισµό, και ιδίως: 

α) τις προτεραιότητες και τις δράσεις που 

θα αναληφθούν, συµπεριλαµβανοµένης της 

κατανοµής των χρηµατοδοτικών πόρων· 

α) τις ετήσιες προτεραιότητες και τις 
δράσεις που θα αναληφθούν, 

συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής των 

χρηµατοδοτικών πόρων· 

β) λεπτοµερή κριτήρια επιλεξιµότητας των 

δικαιούχων σύµφωνα µε το άρθρο 8· 

β) λεπτοµερή κριτήρια επιλεξιµότητας των 

δικαιούχων σύµφωνα µε το άρθρο 8, ιδίως 
σε ό,τι αφορά τη νοµική ανεξαρτησία, την 
οικονοµική ανεξαρτησία, τη διαφάνεια 
των δραστηριοτήτων και της 
χρηµατοδότησης των υποψηφίων και την 
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αποτελεσµατική αξιολόγηση της 
ανεξαρτησίας· 

γ) κριτήρια για τον καθορισµό του 

ποσοστού της χρηµατοδοτικής 

συνεισφοράς της Ένωσης, 

συµπεριλαµβανοµένων και κριτηρίων για 

την αξιολόγηση του αν υφίσταται ή όχι 

περίπτωση εξαιρετικής χρησιµότητας, και 

για τον προσδιορισµό του εφαρµοστέου 

ποσοστού συγχρηµατοδότησης· 

γ) κριτήρια για τον καθορισµό του 

ποσοστού της χρηµατοδοτικής 

συνεισφοράς της Ένωσης, 

συµπεριλαµβανοµένων και κριτηρίων για 

την αξιολόγηση του αν υφίσταται ή όχι 

περίπτωση εξαιρετικής χρησιµότητας, και 

για τον προσδιορισµό του εφαρµοστέου 

ποσοστού συγχρηµατοδότησης· 

δ) τα βασικά κριτήρια επιλογής και 

ανάθεσης που θα χρησιµοποιηθούν για την 

επιλογή των προτάσεων που θα λάβουν 

οικονοµική ενίσχυση· 

δ) τα βασικά κριτήρια επιλογής και 

ανάθεσης που θα χρησιµοποιηθούν για την 

επιλογή των προτάσεων που θα λάβουν 

οικονοµική ενίσχυση· 

ε) το χρονοδιάγραµµα των 
προγραµµατισµένων προσκλήσεων 
υποβολής προσφορών και προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων· 

 

στ) κατά περίπτωση, την εξουσιοδότηση 
για τη χρησιµοποίηση κατ’ αποκοπήν 
ποσών, ενιαίων κλιµάκων κόστους κατά 
µονάδα ή κατ’ αποκοπή ποσοστών 
χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τον 
δηµοσιονοµικό κανονισµό· 

 

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 το 
δηµοσιονοµικό κανονισµό της ΕΕ και 
τους κανόνες εφαρµογής του.  

2. Το πρόγραµµα εργασίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 θεσπίζεται 
µε τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2. 

2. Η Επιτροπή εφαρµόζει τα ετήσια 
προγράµµατα εργασίας ορίζοντας: 

 α) το χρονοδιάγραµµα των 
προγραµµατισµένων προσκλήσεων 
υποβολής προσφορών και προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων· 

 β) κατά περίπτωση, την εξουσιοδότηση 
για τη χρησιµοποίηση κατ’ αποκοπήν 
ποσών, ενιαίων κλιµάκων κόστους κατά 
µονάδα ή κατ’ αποκοπήν 
χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τον 
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δηµοσιονοµικό κανονισµό· 

 2a. Τα µέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 θεσπίζονται µε τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 16 παράγραφος 2. 

3. Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, 

η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη 

µέλη, εξασφαλίζει την τήρηση όλων των 

σχετικών νοµικών διατάξεων περί 

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων 

και, όπου απαιτείται, την καθιέρωση 

µηχανισµών για την διασφάλιση της 

εµπιστευτικότητας και της ασφάλειας 

αυτών των δεδοµένων. 

3. Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, 

η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη 

µέλη, εξασφαλίζει την τήρηση όλων των 

σχετικών νοµικών διατάξεων περί 

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων 

και, όπου απαιτείται, την καθιέρωση 

µηχανισµών για την διασφάλιση της 

εµπιστευτικότητας και της ασφάλειας 

αυτών των δεδοµένων. 

Αιτιολόγηση 

Καθώς το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας περιέχει στοιχεία που αποτελούν βασικές επιλογές 

πολιτικής µε σκοπό τη συµπλήρωση ή την τροποποίηση των στοιχείων που διαµορφώνουν την 

κύρια πολιτική, όπως καθορίζονται µε τον παρόντα κανονισµό, είναι σκόπιµο να ανατεθούν 

εξουσίες στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ σε σχέση µε την έγκριση του 

ετήσιου προγράµµατος εργασίας. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη 

µέλη, εξασφαλίζει την εν γένει συνοχή και 

τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ του 

προγράµµατος και των άλλων πολιτικών, 

µέσων και δράσεων της Ένωσης. 

Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη 

µέλη, εξασφαλίζει την εν γένει συνοχή και 

τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ του 

προγράµµατος και των άλλων πολιτικών, 

µέσων και δράσεων της Ένωσης, αλλά και 
των δραστηριοτήτων οργανισµών των 
οποίων οι αρµοδιότητες καλύπτονται από 
το πρόγραµµα. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, η 2. Τα κράτη µέλη παρουσιάζουν κάθε δύο 
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οποία αποφεύγει τη δυσανάλογη αύξηση 
της διοικητικής επιβάρυνσης των κρατών 
µελών, τα κράτη µέλη υποβάλλουν τυχόν 
διαθέσιµα στοιχεία για την εφαρµογή και 
τον αντίκτυπο του προγράµµατος. 

χρόνια έκθεση σχετικά µε τα 
λαµβανόµενα µέτρα και τους πόρους που 
δαπανώνται σε δράσεις του 
προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων, 
ειδικότερα, δραστηριοτήτων δικτύωσης, 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και 
εµπειρογνωµοσύνης διασυνοριακά. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. 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 

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. 

3. Το αργότερο έως τα µέσα του 2018, η 

Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης 

και την υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά µε την επίτευξη των 
στόχων όλων των µέτρων του 

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 αφορά επίσης την έκταση 

της απλούστευσης, την εσωτερική και 

εξωτερική συνοχή της, τη διατήρηση της 

συνάφειας όλων των στόχων, καθώς και τη 

συµβολή των µέτρων στην επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 168 της 
Συνθήκης. Λαµβάνει υπόψη τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης για τον 

µακροπρόθεσµο αντίκτυπο του 

προηγούµενου προγράµµατος. 

Αιτιολόγηση 

Ο βαθµός προστασίας της υγείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 168 της ΣΛΕΕ, πρέπει να είναι ένα 

από τα σηµεία αναφοράς για την αξιολόγηση του προγράµµατος, όχι οι προτεραιότητες της 

στρατηγικής "Ευρώπη 2020". 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί τα 

αποτελέσµατα των δράσεων που 
υλοποιούνται σύµφωνα µε τον παρόντα 
κανονισµό και εξασφαλίζει την ευρεία 
διάδοσή τους. 

4. Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί τα 

αποτελέσµατα και εξασφαλίζει την ευρεία 

διάδοσή τους, για να τεκµηριώσει τη 
συµβολή του προγράµµατος στην αύξηση 
της ποιότητας στην υγειονοµική 
περίθαλψη για τους πολίτες της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 16 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 16α 

 Άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση 
αρµοδιοτήτων 

 1. Η αρµοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο. 

 2. Η αρµοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για περίοδο επτά ετών από ...*  

 3. Η ανάθεση αρµοδιοτήτων που 
προβλέπεται στο άρθρο 11 µπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
επιφέρει τη λήξη της ανάθεσης 
αρµοδιοτήτων που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την 
εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτήν. ∆εν 
επηρεάζει την εγκυρότητα καµίας από τις 
ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. 

 4. Μόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο. 
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 5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 
αρχίζει να ισχύει µόνο εάν εντός δύο 
µηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συµβούλιο δεν φέρουν αντίρρηση 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συµβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συµβούλιο 
ενηµερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
περίοδος αυτή παρατείνεται, µε 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου, κατά 
δύο µήνες. 

 ____________ 

 * ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισµού. 

Αιτιολόγηση 

Καθώς το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας περιέχει στοιχεία που αποτελούν βασικές επιλογές 

πολιτικής µε σκοπό τη συµπλήρωση ή την τροποποίηση των στοιχείων που διαµορφώνουν την 

κύρια πολιτική, όπως καθορίζονται µε τον παρόντα κανονισµό, είναι σκόπιµο να ανατεθούν 

εξουσίες στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ σε σχέση µε την έγκριση του 

ετήσιου προγράµµατος εργασίας. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

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 εθελούσια υιοθέτηση της 
καινοτοµίας από τον τοµέα της 

υγειονοµικής περίθαλψης, ούτως ώστε να 

υποστηριχθεί η ανάπτυξη καινοτόµων, 
αποτελεσµατικών και βιώσιµων 
συστηµάτων υγείας 
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Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 1 – 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, περιλαµβανοµένης της 
εθελοντικής χρήσης κάρτας υγείας η 
οποία θα περιέχει τις δέουσες 
πληροφορίες για τον ασθενή· 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. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 1 – σηµείο 1.2 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 1 – σηµείο 1.2 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 1 – σηµείο 1.2 γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 1 – 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, ισότητας των φύλων, 
πεδίου άσκησης του επαγγέλµατος και του 
βαθµού στον οποίο η κατάρτιση 
ανταποκρίνεται στις απαιτούµενες 
δεξιότητες, περιλαµβανοµένης της 
ικανότητας χρήσης νέων συστηµάτων 
πληροφόρησης και λοιπών 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, λαµβάνοντας 
δεόντως υπόψη ζητήµατα εξάρτησης και 
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γήρανσης του πληθυσµού και διεξάγοντας 
περιοδικές αξιολογήσεις αυτών των νέων 
απαιτήσεων. 

Αιτιολόγηση 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη κατάρτιση του υγειονοµικού προσωπικού µε την ανάπτυξη 

µιας αποτελεσµατικής στρατηγικής προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η αριστεία και να 

ικανοποιηθούν οι διαφορετικές ανάγκες των επαγγελµατιών στο πλαίσιο της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 1 – σηµείο 1.3 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - 1.3a. Στήριξη της κινητικότητας του 
εργατικού δυναµικού στον τοµέα της 
υγείας και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 
υγείας εντός της Ένωσης, προκειµένου να 
αντιµετωπίζονται ελλείψεις ή πλεόνασµα 
σε ανθρώπινους πόρους· 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 1 – σηµείο 1.3 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - 1.3β. Προώθηση και στήριξη της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και 
πιλοτικών έργων προκειµένου να 
ενθαρρυνθεί η καινοτοµία των 
παρεµβάσεων στον τοµέα της δηµόσιας 
υγείας, στις στρατηγικές πρόληψης και 
στη διαχείριση του συστήµατος υγείας. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 1 – σηµείο 1.3 γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - 1.3γ. Στήριξη της ενσωµάτωσης της 
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τεχνολογίας της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών στα συστήµατα υγείας, για 
να διευκολυνθούν η διαχείριση 
πληροφοριών και οι διαδικασίες 
επικοινωνίας. Τα κράτη µέλη µπορούν 
εθελοντικά να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 
ενδεχόµενου πλεονάζοντος εργατικού 
δυναµικού του τοµέα υγείας στα σχετικά 
έργα. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 1 – σηµείο 1.4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.4. ∆ιαδικασία λήψης αποφάσεων για τις 

µεταρρυθµίσεις των συστηµάτων υγείας: 

δηµιουργία µηχανισµού συγκέντρωσης 

εµπειρογνωµοσύνης σε επίπεδο ΕΕ, για 

την παροχή ασφαλών και τεκµηριωµένων 

συµβουλών για αποτελεσµατικές και 

αποδοτικές επενδύσεις στη δηµόσια υγεία 

και τα συστήµατα υγείας. ∆ιευκόλυνση της 

αξιοποίησης των αποτελεσµάτων που 

απορρέουν από ερευνητικά σχέδια που 

υποστηρίζονται βάσει του 7ου 

προγράµµατος-πλαισίου και, πιο 

µακροπρόθεσµα, από τις δραστηριότητες 

που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του 

επόµενου προγράµµατος έρευνας και 

καινοτοµίας 2014-2020 («Ορίζοντας 

2020»). 

1.4. ∆ιαδικασία λήψης αποφάσεων για τις 

µεταρρυθµίσεις των συστηµάτων ψυχικής 
και σωµατικής υγείας: δηµιουργία 
µηχανισµού συγκέντρωσης 

εµπειρογνωµοσύνης σε επίπεδο ΕΕ, για 

την παροχή ασφαλών και τεκµηριωµένων 

συµβουλών για αποτελεσµατικές και 

αποδοτικές επενδύσεις στη δηµόσια υγεία 

και τα συστήµατα υγείας, προωθώντας 
ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα των 
συµµετεχόντων. ∆ιευκόλυνση της 
αξιοποίησης των αποτελεσµάτων που 

απορρέουν από ερευνητικά σχέδια που 

υποστηρίζονται βάσει του 7ου 

προγράµµατος-πλαισίου και, πιο 

µακροπρόθεσµα, από τις δραστηριότητες 

που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του 

επόµενου προγράµµατος έρευνας και 

καινοτοµίας 2014-2020 («Ορίζοντας 

2020»). 

Αιτιολόγηση 

Οι µεταρρυθµίσεις στα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης πρέπει να πραγµατοποιούνται 

περιλαµβάνοντας µια µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη προοπτική των κοινωνικών και 

οικονοµικών συµµετεχόντων. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 1 – σηµείο 1.4 α (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 1 – σηµείο 1.5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.5. Στήριξη της ευρωπαϊκής σύµπραξης 

καινοτοµίας για την ενεργό και υγιή 

γήρανση όσον αφορά τα τρία θέµατά της: 

καινοτοµία στην ενηµέρωση, την πρόληψη 

και την έγκαιρη διάγνωση· καινοτοµία στη 

θεραπεία και την περίθαλψη και 

καινοτοµία στην ενεργό γήρανση και την 

ανεξάρτητη διαβίωση. 

1.5. Στήριξη της ευρωπαϊκής σύµπραξης 

καινοτοµίας για την ενεργό και υγιή 

γήρανση όσον αφορά τα τρία θέµατά της: 

καινοτοµία στην ενηµέρωση, την πρόληψη 

και την έγκαιρη διάγνωση· καινοτοµία στη 

θεραπεία και την περίθαλψη, ιδίως όσον 
αφορά τη διαχείριση νευροεκφυλιστικών 
νόσων, και καινοτοµία στην ενεργό 
γήρανση και την ανεξάρτητη διαβίωση. 

Αιτιολόγηση 

Η σύµπραξη αυτή πρέπει επίσης να επισπεύσει τις καινοτόµες λύσεις σε σχέση µε τη θεραπεία των 

νευροεκφυλιστικών νόσων και την περίθαλψη των πασχόντων από αυτές . 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 1 – σηµείο 1.7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1.7. Προώθηση ενός συστήµατος γνώσεων 

για τον τοµέα της υγείας, ώστε να 

υποστηρίζεται η λήψη τεκµηριωµένων 

αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της 

συλλογής και της ανάλυσης στοιχείων για 

την υγεία και της ευρείας διάδοσης των 

αποτελεσµάτων του προγράµµατος και 

συµπεριλαµβανοµένης της παροχής 
υποστήριξης στις επιστηµονικές επιτροπές 

1.7. Προώθηση ενός συστήµατος γνώσεων 

για τον τοµέα της υγείας, ώστε να 

υποστηρίζεται η λήψη τεκµηριωµένων 

αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της 

συλλογής και της ανάλυσης στοιχείων για 

την υγεία και της ευρείας διάδοσης των 

αποτελεσµάτων του προγράµµατος και 

συµπεριλαµβανοµένων τυποποιηµένων 
µεθόδων για τη συλλογή δεδοµένων, του 
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που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την 

απόφαση 2008/721/ΕΚ της Επιτροπής. 

 

συντονισµού, της συλλογής και της 
παρακολούθησης δεδοµένων που 
αφορούν χρόνιες παθήσεις και της 
παροχής υποστήριξης στις επιστηµονικές 

επιτροπές που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε 

την απόφαση 2008/721/ΕΚ της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 1 – σηµείο 1.7 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1.7a. ∆ράσεις που απαιτούνται για να 
διευκολυνθεί η συνεχής παρακολούθηση 
του βαθµού γνώσεων σε θέµατα υγείας 
εντός της Ένωσης και να αναπτυχθούν 
αποτελεσµατικές προσεγγίσεις για την 
προώθηση των γνώσεων σε θέµατα 
υγείας στο εργατικό δυναµικό και για τον 
σχεδιασµό παροχής υπηρεσιών σχετικών 
µε τις εν λόγω γνώσεις. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 1 – σηµείο 1.7 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - 1.7β. Ενθάρρυνση της συλλογής 
συγκριτικών στατιστικών στοιχείων των 
επί µέρους εθνικών συστηµάτων υγείας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 1 – σηµείο 1.7 γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1.7 γ. Η Επιτροπή πρέπει να 
επεξεργασθεί, σε συνεργασία µε τις αρχές 
των κρατών µελών, κοινά κριτήρια 
αξιολόγησης προκειµένου να αξιολογεί τα 
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επιτευχθέντα αποτελέσµατα και τις 
επιτευχθείσες βελτιώσεις. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 2 – εισαγωγικό µέρος 

 

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 
επεξεργασία 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 συµφωνία µε τις 
θεµελιώδεις ενωσιακές αξίες της 
καθολικότητας, της υψηλής ποιότητας, 
της ισότητας στην πρόσβαση και της 
αλληλεγγύης. 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 2 – σηµείο 2.2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2.2 Σπάνιες νόσοι: υποστήριξη των 
κρατών µελών, των οργανώσεων των 
ασθενών και των σχετικών παραγόντων, 
µε στόχο την αποτελεσµατική στήριξη 
των ασθενών που υποφέρουν από σπάνιες 
νόσους. Περιλαµβάνεται η δηµιουργία 
δικτύων αναφοράς (σύµφωνα µε το σηµείο 

2.1), κέντρων πληροφόρησης και µητρώων 

για τις σπάνιες νόσους βάσει κοινών 

κριτηρίων διαπίστευσης. 

2.2 Σπάνιες νόσοι: υποστήριξη της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας, της δικτύωσης 
και της ενηµέρωσης στον τοµέα των 
σπάνιων νόσων, συµπεριλαµβανοµένης 
της στήριξης στα κράτη µέλη, στις 
οργανώσεις ασθενών και σε άλλους 
παράγοντες του τοµέα. ∆ράσεις 
υποστήριξης που συµβάλλουν στους 
στόχους της ανακοίνωσης της Επιτροπής 
σχετικά µε τις σπάνιες νόσους: οι 
ευρωπαϊκές προκλήσεις1 και της 
σύστασης του Συµβουλίου για δράσεις 
στον τοµέα των σπάνιων νόσων2

. 

Περιλαµβάνεται η δηµιουργία κέντρων 
εµπειρογνωµοσύνης, δικτύων αναφοράς 
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(σύµφωνα µε το σηµείο 2.1), κέντρων 

πληροφόρησης και µητρώων για τις 

σπάνιες νόσους βάσει κοινών κριτηρίων 

διαπίστευσης. 

 _________________ 

 1 COM(2008)0679 

 
2 (2009/C 151/02) 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 2 – σηµείο 2.2 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2.2a. Νόσοι που συνδέονται µε το γήρας: 
υποστηρικτικές δράσεις που προωθούν 
τη συνεργασία, την ανταλλαγή 
πληροφοριών και την ανάπτυξη 
ερευνητικών προγραµµάτων σχετικά µε 
τις νόσους που συνδέονται µε το γήρας, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
νευροεκφυλιστικών νόσων.  

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 2 – σηµείο 2.3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2.3. Ποιότητα και ασφάλεια: ενίσχυση της 

συνεργασίας για την ασφάλεια των 

ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης, 

µεταξύ άλλων µε την εφαρµογή της 

σύστασης του Συµβουλίου για την 

ασφάλεια των ασθενών και την πρόληψη 

και τον έλεγχο των ιατρογενών λοιµώξεων· 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τα 

συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας· 

ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών και 

εργαλείων για την προώθηση της 

ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας· 

αύξηση της παροχής πληροφοριών στους 

ασθενείς για θέµατα ασφάλειας και 

ποιότητας, βελτίωση της ανατροφοδότησης 

2.3. Ποιότητα και ασφάλεια: ενίσχυση της 

συνεργασίας για την ασφάλεια των 

ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης, 

µεταξύ άλλων µε την εφαρµογή της 

σύστασης του Συµβουλίου για την 

ασφάλεια των ασθενών και την πρόληψη 

και τον έλεγχο των ιατρογενών λοιµώξεων· 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τα 

συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας· 

ανάπτυξη κλινικών και θεραπευτικών 
κατευθυντήριων γραµµών και εργαλείων 

για την προώθηση της ασφάλειας των 

ασθενών και της ποιότητας· ανάπτυξη της 
εκπαίδευσης σε θέµατα υγείας για τους 
πολίτες της ΕΕ· αύξηση της παροχής 
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και της διάδρασης µεταξύ των φορέων 

παροχής υπηρεσιών υγείας και των 

ασθενών· υποστήριξη των δράσεων 

ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων 

πρακτικών για την περίθαλψη των 
πασχόντων από χρόνιες νόσους, την 

ανταπόκριση των συστηµάτων υγείας και 

την έρευνα, περιλαµβανοµένης της 

κατάρτισης ευρωπαϊκών κατευθυντήριων 

γραµµών. 

πληροφοριών στους ασθενείς για θέµατα 

ασφάλειας και ποιότητας, βελτίωση της 

ανατροφοδότησης και της διάδρασης 

µεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών 

υγείας και των ασθενών· υποστήριξη των 

δράσεων ανταλλαγής γνώσεων και 

βέλτιστων πρακτικών για την περίθαλψη 

των πασχόντων από χρόνιες νόσους, 

αφενός χρόνιες νόσους που σχετίζονται µε 
τον τρόπο ζωής αλλά και αφετέρου 
νόσους που έχουν συγγενείς, κοινωνικές ή 
περιβαλλοντικές αιτίες, την ανταπόκριση 
των συστηµάτων υγείας και την έρευνα, 

περιλαµβανοµένης της κατάρτισης 

ευρωπαϊκών κλινικών και θεραπευτικών 
κατευθυντήριων γραµµών. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – σηµείο 2 – σηµείο 2.4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2.4. Ασφάλεια: περισσότερο συνετή χρήση 

αντιµικροβιακών στα φάρµακα και µείωση 

των πρακτικών που αυξάνουν τη 

µικροβιακή αντοχή· µείωση του βάρους 

των ανθεκτικών λοιµώξεων και των 

ιατρογενών λοιµώξεων και διασφάλιση της 

διαθεσιµότητας αποτελεσµατικών 

αντιβιοτικών. 

2.4. Ασφάλεια: περισσότερο συνετή χρήση 

αντιµικροβιακών στα φάρµακα αφενός 
στην ιατρική για τον άνθρωπο και 
αφετέρου στην κτηνιατρική και µείωση 
των πρακτικών που αυξάνουν τη 

µικροβιακή αντοχή, µεταξύ άλλων και 
στον τοµέα της κτηνιατρικής, ιδίως στα 
νοσοκοµεία· µείωση του βάρους των 
ανθεκτικών λοιµώξεων και των 

ιατρογενών λοιµώξεων και διασφάλιση της 

διαθεσιµότητας αποτελεσµατικών 

αντιβιοτικών, συνεχείς επενδύσεις στη 
βελτίωση µεθόδων ανάλυσης για τον 
εντοπισµό και την πρόληψη της αντοχής, 
ιδίως µε τον ενδελεχή έλεγχο των 
δοσολογιών στις οποίες χορηγούνται, τη 
διάρκεια της θεραπείας και τη χρήση 
τους σε συνδυασµό µε άλλα φάρµακα, και 
βελτίωση της δικτύωσης µεταξύ όλων 
των φορέων υγειονοµικής περίθαλψης σε 
σχέση µε την αντιµετώπιση της 
µικροβιακής αντοχής.  
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Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στους νοσοκοµειακούς χώρους όπου η εξάπλωση 

των λοιµώξεων µπορεί να αποφευχθεί µε την εφαρµογή στοχευµένων υγειονοµικών µέτρων. 

Τούτο θα µπορούσε να έχει τριπλό αποτέλεσµα δηλαδή τον περιορισµό του αριθµού των 

λοιµώξεων, τον περιορισµό της κατανάλωσης αντιβιοτικών και την ανάπτυξη αντιστάσεων στα 

αντιβιοτικά αυτά.. 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – σηµείο 2 – σηµείο 2.5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2.5. ∆ράσεις που απαιτούνται ή 

συµβάλλουν στην εφαρµογή της 

νοµοθεσίας της ΕΕ για τους ιστούς και τα 

κύτταρα, το αίµα, τα όργανα, τη χρήση 

φαρµακευτικών προϊόντων και τα 

δικαιώµατα των ασθενών στο πλαίσιο της 

διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης. 

Οι δράσεις αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν 

δραστηριότητες που αποσκοπούν στη 

διασφάλιση της εκτέλεσης, της εφαρµογής, 

της παρακολούθησης και της αναθεώρησης 

αυτής της νοµοθεσίας. 

2.5. ∆ράσεις που απαιτούνται ή 

συµβάλλουν στην εφαρµογή της 

νοµοθεσίας της ΕΕ για τους ιστούς και τα 

κύτταρα, το αίµα, τα όργανα, τη χρήση 

φαρµακευτικών προϊόντων και τα 

δικαιώµατα των ασθενών στο πλαίσιο της 

διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης, 

µε πλήρη σεβασµό των αρµοδιοτήτων και 
των ηθικών αρχών που εφαρµόζονται 
από τα κράτη µέλη στους τοµείς αυτούς. 
Οι δράσεις αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν 

δραστηριότητες που αποσκοπούν στη 

διασφάλιση της εκτέλεσης, της εφαρµογής, 

της παρακολούθησης και της αναθεώρησης 

αυτής της νοµοθεσίας. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – σηµείο 2 – σηµείο 2.6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2.6. Προώθηση ενός συστήµατος γνώσεων 

για τον τοµέα της υγείας, ώστε να 

υποστηρίζεται η λήψη τεκµηριωµένων 

αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της 

συλλογής και της ανάλυσης στοιχείων για 

την υγεία και της ευρείας διάδοσης των 

αποτελεσµάτων του προγράµµατος. 

2.6 Προώθηση ενός συστήµατος γνώσεων 

για τον τοµέα της υγείας, ώστε να 

υποστηρίζεται η λήψη τεκµηριωµένων 

αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της 

συλλογής και της ανάλυσης στοιχείων για 

την υγεία και της ευρείας διάδοσης των 

αποτελεσµάτων του προγράµµατος, και 
της στήριξης των προσπαθειών για την 
περιοδική επικαιροποίηση αυτών των 
στοιχείων και τη βελτίωση της 
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συγκρισιµότητάς τους µεταξύ των 
κρατών µελών. 

Αιτιολόγηση 

Η έλλειψη συγκρίσιµων στοιχείων µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο 

στην εφαρµογή κοινωνικά και οικονοµικά αποτελεσµατικών και βιώσιµων πολιτικών στον τοµέα 

της υγείας. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 2 – σηµείο 2.6 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2.6a. Ανάπτυξη συγκρίσιµων δεικτών 
υγείας µε πανενωσιακή εµβέλεια, για να 
µειωθούν οι ανισότητες όσον αφορά την 
υγειονοµική περίθαλψη στην Ένωση και 
να παρασχεθεί µία βάση για τη λήψη 
αποφάσεων η οποία θα αποσκοπεί στη 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των 
πολιτικών υγείας. 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 2 – σηµείο 2.6 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - 2.6β. Εδραίωση της κεντρικής θέσης 
του ασθενούς, κατανόηση των 
συστηµάτων υγείας και αύξηση των 
γνώσεων των πολιτών σε θέµατα υγείας, 
για να γίνουν τα συστήµατα υγείας πιο 
προσβάσιµα και κατανοητά στους 
ασθενείς. 

Αιτιολόγηση 

Οι γνώσεις σε θέµατα υγείας δεν εξαρτώνται µόνο από τις ικανότητες του ατόµου αλλά και από 

την κατανόηση του συστήµατος. Το να γίνουν τα συστήµατα υγείας πιο εύληπτα, π.χ. µε τη 

βελτίωση της διατύπωσης, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του υγειονοµικού προσωπικού αλλά 

και των σηµάνσεων στα νοσοκοµεία, είναι εποµένως µία σηµαντική παράµετρος η οποία βοηθά 

το άτοµο να προσανατολίζεται µέσα στο σύστηµα. 
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Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 3 – εισαγωγικό µέρος 

 

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 

πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της 

καλής υγείας 

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 βλαβερής χρήσης 
οινοπνεύµατος, της µη υγιεινής 
διατροφής, του καθιστικού τρόπου ζωής 
και της παχυσαρκίας, της χρήσης 
ναρκωτικών και των περιβαλλοντικών 
παραγόντων, καθώς και των 
µεταδιδόµενων νόσων, µε εστίαση στη 
διασυνοριακή διάσταση, µε στόχο την 

πρόληψη των νόσων και την προαγωγή 

των γνώσεων σε θέµατα υγείας και της 
καλής υγείας, και µε την υποστήριξη 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης που 
προωθούν τους υγιείς τρόπους ζωής, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης 
συµπεριφορών υγιούς τρόπους ζωής 
στους νέους.  

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – σηµείο 3 – σηµείο 3.1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3.1. Οικονοµικώς αποδοτικά µέτρα 

προώθησης και πρόληψης: περιλαµβάνεται 

η ανάληψη ενεργειών για τη δηµιουργία 

πανευρωπαϊκών δικτύων και συµπράξεων 

όπου θα συµµετέχει ευρύ φάσµα 

παραγόντων σε δράσεις επικοινωνιακής 

προβολής, ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης για θέµατα βασικής 

σηµασίας για την υγεία όπως η πρόληψη 

του καπνίσµατος, η κατάχρηση 

οινοπνεύµατος και η αντιµετώπιση της 
παχυσαρκίας, µε έµφαση στη 

3.1. Οικονοµικώς αποδοτικά µέτρα 

προώθησης και πρόληψης µεταδοτικών 
και µη µεταδοτικών νόσων: 
περιλαµβάνεται η ανάληψη ενεργειών για 

τη δηµιουργία πανευρωπαϊκών δικτύων και 

συµπράξεων όπου θα συµµετέχει ευρύ 

φάσµα παραγόντων σε δράσεις 

επικοινωνιακής προβολής, παιδείας, 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για 

θέµατα βασικής σηµασίας για την υγεία 

όπως η εξάλειψη περιβαλλοντικών 
κινδύνων υγείας, η ψυχική υγεία, η 
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διασυνοριακή διάσταση και στα κράτη 

µέλη στα οποία δεν υπάρχει καµία ή 

ελάχιστη δραστηριοποίηση για τα θέµατα 

αυτά. 

πρόληψη του καπνίσµατος, η κατάχρηση 

οινοπνεύµατος και ναρκωτικών, η µη 
υγιεινή διατροφή και ο καθιστικός τρόπος 
ζωής στο πλαίσιο αντιµετώπισης της 
συνδεόµενης µε τη διατροφή 
παχυσαρκίας, και προγράµµατα 
προώθησης της υγείας που στοχεύουν στο 
ευρύ κοινό, εσωτερική και εξωτερική 
ρύπανση της ατµόσφαιρας µε έµφαση στη 
διασυνοριακή διάσταση και στα κράτη 

µέλη στα οποία δεν υπάρχει καµία ή 

ελάχιστη δραστηριοποίηση για τα θέµατα 

αυτά, και λειτουργώντας σε ένα πλαίσιο 
που λαµβάνει υπόψη το φύλο. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 3 – σηµείο 3.1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3.1a. Στήριξη αποτελεσµατικών 
αντιµετωπίσεων σε µεταδοτικές νόσους 
µε τον εντοπισµό, τη διάδοση και την 
προώθηση της υιοθέτησης ορθών 
πρακτικών µε σκοπό την οικονοµική 
πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και 
περίθαλψη. 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 3 – σηµείο 3.1 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3.1β. Στήριξη της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών για να µειωθούν οι βλάβες 
στην υγεία από τα ναρκωτικά, 
συµπεριλαµβανοµένης της ενηµέρωσης 
και της πρόληψης.· 
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Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – σηµείο 3 – σηµείο 3.2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3.2. Χρόνιες νόσοι: στήριξη της 

ευρωπαϊκής συνεργασίας και δικτύωσης 

για την πρόληψη και τη βελτίωση της 

αντίδρασης στις χρόνιες νόσους, 

συµπεριλαµβανοµένου του καρκίνου, 

µέσω της ανταλλαγής γνώσεων και ορθών 

πρακτικών και της ανάπτυξης κοινών 

δραστηριοτήτων στον τοµέα της 

πρόληψης. Καρκίνος: συνέχιση και 
παρακολούθηση των εργασιών που έχουν 

ήδη ξεκινήσει· δηµιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήµατος ενηµέρωσης για 

τον καρκίνο µε συγκρίσιµα δεδοµένα· 
στήριξη του προσυµπτωµατικού ελέγχου 

του καρκίνου, συµπεριλαµβανοµένων 
µηχανισµών εθελοντικής διαπίστευσης· 

στήριξη της ανάπτυξης ευρωπαϊκών 

κατευθυντήριων γραµµών για την 

πρόληψη, όπου υπάρχουν σοβαρές 

ανισότητες. 

3.2. Χρόνιες νόσοι: στήριξη της 

ευρωπαϊκής συνεργασίας και δικτύωσης 

για την πρόληψη και τη βελτίωση της 

αντίδρασης στις χρόνιες νόσους, 

συµπεριλαµβανοµένου του καρκίνου και 
των νευροεκφυλιστικών νόσων, 
λειτουργώντας εντός ενός πλαισίου που 
λαµβάνει υπόψη το φύλο και 
λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές 
εξέλιξης της νόσου στις γυναίκες και 
στους άνδρες, µέσω της ανταλλαγής 
γνώσεων και ορθών πρακτικών, της 
προώθησης της παιδείας, της ανάπτυξης 
κατευθυντηρίων γραµµών που αφορούν 
τους βασικούς περιβαλλοντικούς 
παράγοντες χρόνιων νόσων και της 
ανάπτυξης κοινών δραστηριοτήτων στον 

τοµέα της πρόληψης, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 
αφορούν τους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες κινδύνου· συνέχιση και 
παρακολούθηση των εργασιών που έχουν 

ήδη ξεκινήσει· δηµιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήµατος ενηµέρωσης για 

τις χρόνιες νόσους µε συγκρίσιµα 
δεδοµένα· στήριξη του προσυµπτωµατικού 

ελέγχου των χρόνιων νόσων και της 
έγκαιρης διάγνωσης των χρόνιων νόσων, 
συµπεριλαµβανοµένων µηχανισµών 

εθελοντικής διαπίστευσης· στήριξη της 

ανάπτυξης ευρωπαϊκών κατευθυντήριων 

γραµµών για την πρόληψη και την έγκαιρη 
διάγνωση, όπου υπάρχουν σοβαρές 
ανισότητες. 

Αιτιολόγηση 

Το σύνολο των χρόνιων νόσων και όχι µόνον ο καρκίνος, πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο 

µέτρων ενωσιακής συνεργασίας σε σχέση µε την πρόληψη. 

 

Τροπολογία  82 
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Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – σηµείο 3 – σηµείο 3.2 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – 3.2a. Στήριξη της έγκαιρης διάγνωσης 
νευρογενετικών και άλλων εγκεφαλικών 
νόσων µε την ανταλλαγή γνώσεων και 
βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη 
κοινών δραστηριοτήτων. 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – σηµείο 3 – σηµείο 3.3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3.3. ∆ράσεις που απαιτούνται ή 

συµβάλλουν στην εφαρµογή της 

νοµοθεσίας της ΕΕ για τα προϊόντα 
καπνού και τη διαφήµισή τους. Οι δράσεις 
αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν 

δραστηριότητες που αποσκοπούν στη 

διασφάλιση της εκτέλεσης, της εφαρµογής, 

της παρακολούθησης και της αναθεώρησης 

αυτής της νοµοθεσίας. 

 

3.3. ∆ράσεις που απαιτούνται ή 

συµβάλλουν στην εφαρµογή της 

νοµοθεσίας της ΕΕ στους τοµείς της 
διαφήµισης και της εµπορίας προϊόντων 
καπνού, οινοπνεύµατος και τροφίµων µε 
υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη 
και αλάτι. Οι δράσεις αυτές µπορεί να 
περιλαµβάνουν δραστηριότητες που 

αποσκοπούν στη διασφάλιση της 

εκτέλεσης, της εφαρµογής, της 

παρακολούθησης και της αναθεώρησης 

αυτής της νοµοθεσίας. 

Αιτιολόγηση 

Εφόσον η ΕΕ έχει νοµοθετικές εξουσίες στους τοµείς των τροφίµων και του οινοπνεύµατος 

καθώς και των προϊόντων καπνού, είναι λογικό να συµπεριληφθούν αυτά τα θέµατα στο πεδίο 

εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. Η εµπορία είναι κάτι ευρύτερο από την απλή διαφήµιση 

και οι ευρύτερες πλευρές όπως το περιεχόµενο του προϊόντος, η διαθεσιµότητα και ο καθορισµός 

των τιµών πρέπει επίσης να αντιµετωπιστούν. 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – σηµείο 3 – σηµείο 3.3 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - 3.3a. Προώθηση των γνώσεων σε 
θέµατα υγείας στον ευρωπαϊκό πληθυσµό 
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µέσω ειδικών προγραµµάτων σε όλους 
τους τοµείς, όπως η προβολή της υγείας, 
η πρόληψη και η φροντίδα που έχει στο 
επίκεντρο τον ασθενή. 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – σηµείο 3 – σηµείο 3.3 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - 3.3β. ∆ιασφάλιση του ότι τα συστήµατα 
υγείας σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
µπορούν οι ασθενείς να λαµβάνουν, να 
κατανοούν, να εκτιµούν και να 
εφαρµόζουν τις σχετικές πληροφορίες, για 
να λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε την 
πρόληψη της νόσου, την προώθηση της 
υγείας και την υγειονοµική περίθαλψη και 
να κάνουν έτσι καλύτερη και βιωσιµότερη 
χρήση των υπηρεσιών υγείας.  

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 3 – σηµείο 3 – σηµείο 3.3 γ (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -3.3γ. Προώθηση δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν στην προστασία των ατόµων 
από το παθητικό κάπνισµα στους 
εργασιακούς χώρους, όπως αναφέρεται 
στη σύσταση του Συµβουλίου, της 30ης 
Νοεµβρίου 2009 για περιβάλλον χωρίς 
καπνό (2009/C 296/02)1· 

 ______________ 

 
1 ΕΕ C 296, 5.12.2009, σ. 4. 
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Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα Ι – σηµείο 3 – σηµείο 3.4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3.4. Προώθηση ενός συστήµατος γνώσεων 

για τον τοµέα της υγείας, ώστε να 

υποστηρίζεται η λήψη τεκµηριωµένων 

αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της 

συλλογής και της ανάλυσης στοιχείων για 

την υγεία και της ευρείας διάδοσης των 

αποτελεσµάτων του προγράµµατος. 

3.4. Προώθηση ενός συστήµατος γνώσεων 

για τον τοµέα της υγείας, ώστε να 

υποστηρίζεται η λήψη τεκµηριωµένων 

αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της 

συλλογής και της ανάλυσης στοιχείων για 

την υγεία και της ευρείας διάδοσης των 

αποτελεσµάτων του προγράµµατος και της 
στήριξης των προσπαθειών για την 
περιοδική επικαιροποίηση αυτών των 
στοιχείων και τη βελτίωση της 
συγκρισιµότητάς τους µεταξύ των 
κρατών µελών.  

Αιτιολόγηση 

Η έλλειψη συγκρίσιµων στοιχείων µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο 

στην εφαρµογή κοινωνικά και οικονοµικά αποτελεσµατικών και βιώσιµων πολιτικών στον τοµέα 

της υγείας. 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα 1 – σηµείο 4 – 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· 

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 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4.3. Στήριξη της δηµιουργίας ικανοτήτων 

κατά των απειλών για την υγεία στα κράτη 

µέλη: ανάπτυξη σχεδίων προγραµµατισµού 

σε θέµατα ετοιµότητας και αντιµετώπισης, 

συντονισµός της λήψης µέτρων για τη 

δηµόσια υγεία, κοινές προσεγγίσεις στον 

τοµέα του εµβολιασµού· ανάπτυξη 

κατευθυντήριων γραµµών για 

προστατευτικά µέτρα σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης, ανάπτυξη 

κατευθυντήριων γραµµών για θέµατα 

ενηµέρωσης, κατάρτιση οδηγών ορθής 

πρακτικής· ανάπτυξη νέου µηχανισµού για 

την από κοινού λήψη ιατρικών αντιµέτρων· 

ανάπτυξη κοινών στρατηγικών 

επικοινωνίας. 

4.3. Στήριξη της δηµιουργίας ικανοτήτων 

κατά των απειλών για την υγεία στα κράτη 

µέλη: ανάπτυξη σχεδίων προγραµµατισµού 

σε θέµατα ετοιµότητας και αντιµετώπισης, 

συντονισµός της λήψης µέτρων για τη 

δηµόσια υγεία, κοινές προσεγγίσεις στον 

τοµέα του εµβολιασµού, 

περιλαµβανοµένης της θέσπισης 
βέλτιστης κάλυψης µε εµβολιασµό για 
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της 
επανεµφάνισης λοιµωδών νόσων· 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών για 

προστατευτικά µέτρα σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης, ανάπτυξη 

κατευθυντήριων γραµµών για θέµατα 

ενηµέρωσης, κατάρτιση οδηγών ορθής 

πρακτικής· ανάπτυξη νέου µηχανισµού για 

την από κοινού λήψη ιατρικών αντιµέτρων· 

ανάπτυξη κοινών στρατηγικών 

επικοινωνίας· ενίσχυση της συνεργασίας 
µεταξύ των κρατών µελών για να 
αντιµετωπιστεί ο αντίκτυπος στα 
συστήµατα δηµόσιας υγείας από την 
αυξανόµενη εισροή παράνοµων 
µεταναστών. 

Αιτιολόγηση 

Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει µια πιο προορατική στάση µε πανευρωπαϊκές στρατηγικές σε σχέση µε 

τον εµβολιασµό εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη σχετική κάλυψη. 

 

 

 


