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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει στην 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλες τις δράσεις 
της, η Ένωση επιδιώκει την εξάλειψη 
των ανισοτήτων και την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
θεσπίζοντας την αρχή της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στις 11 Μαρτίου 2020 ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 
χαρακτήρισε την επιδημική έξαρση του 
νέου κορονοϊού (COVID-19) παγκόσμια 
πανδημία. Αυτή η πανδημία προκάλεσε 
μιαν άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση 
στον τομέα της υγείας, με σοβαρές 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες και 
ανθρώπινο πόνο.

(5) Στις 11 Μαρτίου 2020 ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 
χαρακτήρισε την επιδημική έξαρση του 
νέου κορονοϊού (COVID-19) παγκόσμια 
πανδημία. Αυτή η πανδημία προκάλεσε 
μιαν άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση 
στον τομέα της υγείας, με σοβαρές 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες και 
ανθρώπινο πόνο, ιδίως σε ορισμένες 
κοινωνικές ομάδες, μεταξύ άλλων τους 
ασθενείς, τις γυναίκες, τους φροντιστές 
και τους ηλικιωμένους.

Τροπολογία 3
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι γυναίκες έχουν επηρεαστεί 
δυσανάλογα από την πανδημία και τα 
μέτρα αντιμετώπισής της, οι δε 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους δεν 
πρέπει να επιτείνουν τις υπάρχουσες 
ανισότητες. Οι γυναίκες καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους παραμένουν 
υποεκπροσωπούμενες στην έρευνα και 
στα δεδομένα του τομέα της βιοϊατρικής 
και της υγείας. Κατά συνέπεια, τα 
στοιχεία είναι ελλιπέστερα για τις 
γυναίκες, καθώς και για τους 
ηλικιωμένους, ενώ πολλές παθήσεις δεν 
διαγιγνώσκονται επαρκώς στις γυναίκες, 
όπως οι καρδιαγγειακές νόσοι. Τα 
φαρμακευτικά προϊόντα είναι 
ασφαλέστερα και αποτελεσματικότερα 
για όλους όταν οι μελέτες κλινικής 
έρευνας περιλαμβάνουν διάφορες 
πληθυσμιακές ομάδες. Για να μειωθούν οι 
ανισότητες και οι διαφορές στον τομέα 
της υγείας, το βιολογικό και το κοινωνικό 
φύλο θα πρέπει να ενσωματωθούν σε 
ολόκληρη τη διαδικασία της υγείας, από 
τον σχεδιασμό των πρωτοκόλλων 
κλινικής δοκιμής, την ανάλυση 
δεδομένων, την αξιολόγηση των 
τεχνολογιών υγείας έως την πρόσβαση 
στην περίθαλψη.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Αν και τα κράτη μέλη είναι 
αρμόδια για τις πολιτικές τους στον τομέα 
της υγείας, ωστόσο, αναμένεται από αυτά 
να προστατεύουν τη δημόσια υγεία με 
πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης8. Η 
εμπειρία από την τρέχουσα κρίση που 

(6) Αν και τα κράτη μέλη είναι 
αρμόδια για τις πολιτικές τους στον τομέα 
της υγείας, ωστόσο, αναμένεται από αυτά 
να προστατεύουν τη δημόσια υγεία με 
πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης8 . Η 
εμπειρία από την τρέχουσα κρίση που 
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προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19 
έδειξε ότι υπάρχει ανάγκη να αναληφθεί 
περαιτέρω αποφασιστική δράση σε 
ενωσιακό επίπεδο για τη στήριξη της 
συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ 
των κρατών μελών, προκειμένου να 
βελτιωθεί η πρόληψη και ο έλεγχος της 
εξάπλωσης σοβαρών νόσων του ανθρώπου 
σε διασυνοριακό επίπεδο, να 
καταπολεμηθούν άλλες σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και 
να διασφαλιστεί η υγεία και η ευημερία 
των πολιτών της Ένωσης.

προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19 
έδειξε ότι υπάρχει ανάγκη να αναληφθεί 
περαιτέρω αποφασιστική δράση σε 
ενωσιακό επίπεδο για τη στήριξη της 
συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ 
των κρατών μελών, προκειμένου να 
βελτιωθεί η πρόληψη και ο έλεγχος της 
εξάπλωσης σοβαρών νόσων του ανθρώπου 
σε διασυνοριακό επίπεδο, να 
εξασφαλιστούν τα αναγκαία για την 
αντιμετώπιση της κρίσης προϊόντα ώστε 
να καλυφθούν οι υγειονομικές ανάγκες 
στις πλέον πληγείσες περιοχές, να 
αναπτυχθεί και να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα και το προσβάσιμο των 
προϊόντων για την πρόληψη και τη 
θεραπεία των ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αντισυλλήψεως, να καταπολεμηθούν 
άλλες σοβαρές διασυνοριακές απειλές 
κατά της υγείας και να διασφαλιστεί η 
υγεία και η ευημερία των πολιτών της 
Ένωσης, με την αποφυγή οποιασδήποτε 
μορφής διάκρισης όσον αφορά τη 
νοσηλεία, την ιατρική βοήθεια και 
περίθαλψη.

__________________ __________________
8 Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και την Ευρωομάδα σχετικά 
με τη συντονισμένη οικονομική αντίδραση 
στην έξαρση της νόσου COVID-19, 
COM(2020) 112 final της 13.3.2020.

8 Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και την Ευρωομάδα σχετικά 
με τη συντονισμένη οικονομική αντίδραση 
στην έξαρση της νόσου COVID-19, 
COM(2020) 112 final της 13.3.2020.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η Ένωση υποστηρίζει τα κράτη 
μέλη στη μείωση των ανισοτήτων λόγω 
φύλου στον τομέα της υγειονομικής 
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πρόληψης και θεραπείας.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Λαμβανομένου υπόψη ότι οι 
επιπτώσεις των ασθενειών μπορεί να 
διαφέρουν μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
όπως φαίνεται σαφές με την Covid 19, η 
οποία έχει υψηλότερο ποσοστό 
θνησιμότητας στους άνδρες, προτείνει να 
μελετηθούν τα αίτια αυτής της 
συμπεριφοράς, προκειμένου να 
προχωρήσει η παθολογία, η θεραπεία και 
η θεραπεία.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Λόγω του σοβαρού χαρακτήρα των 
διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, 
το Πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει 
τη λήψη συντονισμένων μέτρων για τη 
δημόσια υγεία σε επίπεδο Ένωσης για την 
αντιμετώπιση των διαφόρων πτυχών των 
εν λόγω απειλών. Για να ενισχυθεί η 
ικανότητα της Ένωσης να προετοιμάζεται 
για κρίσεις στον τομέα της υγείας, να 
αντεπεξέρχεται στις κρίσεις αυτές και να 
τις διαχειρίζεται αποτελεσματικά, το 
Πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει στήριξη 
στις δράσεις που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο των μηχανισμών και των δομών 
που θεσπίζονται δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10 και 
άλλων σχετικών μηχανισμών και δομών 
που έχουν θεσπιστεί σε ενωσιακό επίπεδο. 
Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να 

(10) Λόγω του σοβαρού χαρακτήρα των 
διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, 
το Πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει 
τη λήψη συντονισμένων μέτρων για τη 
δημόσια υγεία σε επίπεδο Ένωσης για την 
αντιμετώπιση των διαφόρων πτυχών των 
εν λόγω απειλών. Για να ενισχυθεί η 
ικανότητα της Ένωσης να προετοιμάζεται 
για κάθε πτυχή των κρίσεων στον τομέα 
της υγείας και των αντίστοιχων 
επιπτώσεών τους στην παροχή 
υγειονομικών υπηρεσιών, να 
αντεπεξέρχεται στα παραπάνω και να τα 
διαχειρίζεται αποτελεσματικά, με ολιστικό 
τρόπο, το Πρόγραμμα θα πρέπει να 
παρέχει στήριξη στις δράσεις που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των 
μηχανισμών και των δομών που 
θεσπίζονται δυνάμει της απόφασης αριθ. 
1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
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περιλαμβάνει τη στρατηγική αποθήκευση 
βασικών ιατρικών εφοδίων ή την ανάπτυξη 
ικανοτήτων για την αντιμετώπιση κρίσεων, 
τη λήψη προληπτικών μέτρων για τον 
εμβολιασμό και την ανοσοποίηση, καθώς 
και την εφαρμογή ενισχυμένων 
προγραμμάτων επιτήρησης. Στο πλαίσιο 
αυτό, το Πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί 
σε όλη την Ένωση και σε διατομεακή βάση 
την ικανότητα των φορέων που 
δραστηριοποιούνται σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να 
αντιμετωπίζουν τις κρίσεις από πλευράς 
πρόληψης, ετοιμότητας, επιτήρησης, 
διαχείρισης και αντίδρασης, 
συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού 
έκτακτης ανάγκης και της 
πραγματοποίησης ασκήσεων ετοιμότητας 
και σε συμμόρφωση με την προσέγγιση 
«Μία υγεία». Το Πρόγραμμα θα πρέπει να 
διευκολύνει τη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου οριζόντιου πλαισίου 
ενημέρωσης για τους κινδύνους, που θα 
λειτουργεί σε όλα τα στάδια μιας κρίσης 
στον τομέα της υγείας: πρόληψη, 
ετοιμότητα και αντίδραση.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10 και 
άλλων σχετικών μηχανισμών και δομών 
που έχουν θεσπιστεί σε ενωσιακό επίπεδο. 
Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει τη στρατηγική αποθήκευση 
βασικών ιατρικών εφοδίων ή την ανάπτυξη 
ικανοτήτων για την αντιμετώπιση κρίσεων, 
σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης για να 
διασφαλίζεται η συνεχής παροχή 
αναγκαίων υγειονομικών υπηρεσιών και 
το προσβάσιμο αυτών, τη λήψη 
προληπτικών μέτρων για την αγωγή και 
την ενημέρωση σε θέματα υγείας, τον 
εμβολιασμό και την ανοσοποίηση, καθώς 
και την εφαρμογή ενισχυμένων 
προγραμμάτων επιτήρησης. Στο πλαίσιο 
αυτό, το Πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί 
σε όλη την Ένωση και σε διατομεακή βάση 
την ικανότητα των φορέων που 
δραστηριοποιούνται σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να 
αντιμετωπίζουν, συνεκτιμώντας τη 
διάσταση του φύλου, τις κρίσεις από 
πλευράς πρόληψης, ετοιμότητας, 
επιτήρησης, διαχείρισης και αντίδρασης, 
συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού 
έκτακτης ανάγκης και της 
πραγματοποίησης ασκήσεων ετοιμότητας 
και σε συμμόρφωση με την προσέγγιση 
«Μία υγεία». Το Πρόγραμμα θα πρέπει να 
διευκολύνει τη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου οριζόντιου πλαισίου 
ενημέρωσης για τους κινδύνους, που θα 
λειτουργεί σε όλα τα στάδια μιας κρίσης 
στον τομέα της υγείας: πρόληψη, 
ετοιμότητα και αντίδραση.

__________________ __________________
10 Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, 
σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές 
κατά της υγείας και για την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 
της 5.11.2013, σ. 1).

10 Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, 
σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές 
κατά της υγείας και για την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 
της 5.11.2013, σ. 1).

Τροπολογία 8
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Δεδομένου του αντικτύπου που 
έχει η κρίση της COVID-19 στην 
πρόσβαση και στην παροχή υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως για τις 
γυναίκες και τα κορίτσια, οι οποίες 
μπορεί να μη σχετίζονται άμεσα με τη 
θεραπεία κρουσμάτων της COVID-19, 
αλλά παραμένουν απαραίτητες 
υγειονομικές υπηρεσίες, μεταξύ αυτών 
και οι υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας, το Πρόγραμμα 
θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις κρίσεις 
του τομέα της υγείας με ολιστικό τρόπο 
και να υποστηρίζει δράσεις που 
στοχεύουν στη διασφάλιση της 
πρόσβασης σε όλες τις απαραίτητες 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η κρίση της COVID-19 έχει 
δυσανάλογες επιπτώσεις στις γυναίκες 
και τα κορίτσια λόγω των υφιστάμενων 
ανισοτήτων που οδηγούν, μεταξύ άλλων, 
σε αυξημένο κίνδυνο βίας λόγω φύλου 
κατά τη διάρκεια του περιορισμού της 
κυκλοφορίας.

Τροπολογία 10

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

(10γ) Οι εργαζόμενοι στον τομέα της 
υγείας, οι οποίοι ήταν απαραίτητοι κατά 
τη διάρκεια της κρίσης της COVID-19, 
είναι κυρίως γυναίκες και έχουν εκτεθεί 
σε μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία 
κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για την προστασία των ατόμων που 
βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένων όσων πάσχουν από 
ψυχικές νόσους και από χρόνιες νόσους, το 
Πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προωθεί 
δράσεις που αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση των παράπλευρων 
επιπτώσεων των υγειονομικών κρίσεων 
στα άτομα που ανήκουν στις εν λόγω 
ευάλωτες ομάδες.

(12) Για την προστασία των ατόμων που 
βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
ηλικιωμένων, των κοινωνικοοικονομικά 
μειονεκτούντων ατόμων, των γυναικών, 
των θυμάτων/επιζώντων σεξουαλικής και 
έμφυλης βίας, των ατόμων ΛΟΑΔΜ+, 
των φυλετικών και εθνοτικών 
μειονοτήτων, των μεταναστών, των 
ατόμων με αναπηρίες και όσων πάσχουν 
από ψυχικές νόσους και από χρόνιες 
νόσους, το Πρόγραμμα θα πρέπει επίσης 
να προωθεί δράσεις που αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και 
των κοινωνικών καθοριστικών 
υγειονομικών παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του φύλου από μια 
διατομεακή προσέγγιση, καθώς και των 
παράπλευρων επιπτώσεων των 
υγειονομικών κρίσεων στα άτομα που 
ανήκουν σε ευάλωτες και 
υποεξυπηρετούμενες ομάδες, όπως οι 
έγκυοι, με υψηλά πρότυπα παροχής 
βασικών υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης, ιδίως σε καιρό κρίσης, ώστε 
να ενθαρρύνονται η μετάβαση στην 
τηλεϊατρική, η κατ’ οίκον παροχή 
φαρμακευτικής αγωγής και η εφαρμογή 
σχεδίων πρόληψης και προσωπικής 
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φροντίδας, μεταξύ άλλων στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
παράλληλα με τη συνεκτίμηση ειδικών 
αναγκών υγείας, προκειμένου να 
διασφαλίζεται συνεχής πρόσβαση σε όλες 
τις υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν 
οι συνέπειες της πανδημίας στην υγεία 
των γυναικών και να οικοδομηθούν 
ανθεκτικότερα συστήματα υγείας που να 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του 
φύλου, η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου θα πρέπει να εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το παρόν πρόγραμμα, το οποίο 
θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που 
αντιμετωπίζουν ειδικές ανάγκες υγείας 
των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων 
ζητημάτων υγείας για τα θύματα 
σεξουαλικής και έμφυλης βίας, ειδικών 
τύπων καρκίνου και σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων, συλλογής αναλυτικών και 
ειδικών ανά φύλο δεδομένων, όπου δει, 
και παροχής ενημέρωσης, εκπαίδευσης 
και προβολής σε θέματα υγείας με 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, 
καθώς μέτρων πρόληψης και θεραπείας.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμβάλει στην επίτευξη των κοινών 
στόχων που καθορίζονται στα 
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συμπεράσματα του Συμβουλίου για την 
υγεία των γυναικών, με ημερομηνία 22 
Ιουνίου 2006, και στη στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η κρίση που προκλήθηκε από τη 
νόσο COVID-19 ανέδειξε πολλές 
προκλήσεις όσον αφορά την εξασφάλιση 
της προμήθειας φαρμάκων, 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού 
στην Ένωση κατά τη διάρκεια πανδημιών. 
Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα θα πρέπει να 
παρέχει στήριξη σε δράσεις που προωθούν 
την παραγωγή, την προμήθεια και τη 
διαχείριση προϊόντων αναγκαίων για την 
αντιμετώπιση κρίσεων, διασφαλίζοντας 
συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά 
μέσα.

(13) Η κρίση που προκλήθηκε από τη 
νόσο COVID-19 ανέδειξε πολλές 
προκλήσεις όσον αφορά την εξασφάλιση 
της προμήθειας φαρμάκων, ιατρικού 
εξοπλισμού, ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
και ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού 
στην Ένωση κατά τη διάρκεια πανδημιών. 
Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα θα πρέπει να 
παρέχει στήριξη σε δράσεις που προωθούν 
την παραγωγή, την προμήθεια και τη 
διαχείριση προϊόντων αναγκαίων για την 
αντιμετώπιση κρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
ιατρικών προϊόντων που παραμένουν 
ουσιαστικής σημασίας κατά τη διάρκεια 
μιας κρίσης, όπως τα προϊόντα 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αντισυλληπτικών προϊόντων και των 
φαρμάκων και των ορμονικών 
θεραπειών, διασφαλίζοντας 
συμπληρωματικότητα με άλλα ενωσιακά 
μέσα.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να ελαχιστοποιηθούν οι 
συνέπειες που έχουν στη δημόσια υγεία οι 
σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της 

(14) Για να ελαχιστοποιηθούν οι 
συνέπειες που έχουν στη δημόσια υγεία οι 
σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της 
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υγείας, θα πρέπει οι δράσεις που 
υποστηρίζονται βάσει του Προγράμματος 
να μπορούν να καλύψουν τον συντονισμό 
των δραστηριοτήτων που ενισχύουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη συνοχή των 
συστημάτων υγείας των κρατών μελών 
μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης, της 
συνεργασίας και της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών και διασφαλίζουν 
την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα 
της υγείας, πράγμα που περιλαμβάνει τον 
σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων 
καταστάσεων, την πραγματοποίηση 
ασκήσεων ετοιμότητας και την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων του 
προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης και 
του προσωπικού του τομέα της δημόσιας 
υγείας, καθώς και τη δημιουργία 
μηχανισμών για την αποδοτική 
παρακολούθηση και τη βάσει των 
σχετικών αναγκών διανομή ή κατανομή 
των αγαθών και των υπηρεσιών που 
χρειάζονται σε περιόδους κρίσης.

υγείας, θα πρέπει οι δράσεις που 
υποστηρίζονται βάσει του Προγράμματος 
να μπορούν να καλύψουν τον συντονισμό 
των δραστηριοτήτων που ενισχύουν τη 
διαλειτουργικότητα και τη συνοχή των 
συστημάτων υγείας των κρατών μελών 
μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης, της 
συνεργασίας και της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών και διασφαλίζουν 
την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα 
της υγείας, πράγμα που περιλαμβάνει τον 
σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων 
καταστάσεων, την πραγματοποίηση 
ασκήσεων ετοιμότητας και την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων του 
προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης και 
του προσωπικού του τομέα της δημόσιας 
υγείας, καθώς και τη δημιουργία 
μηχανισμών για την αποδοτική 
παρακολούθηση, τη συνεχή παροχή, την 
προσβασιμότητα και τη βάσει των 
σχετικών αναγκών διανομή ή κατανομή 
των αγαθών και των υπηρεσιών που 
χρειάζονται σε περιόδους κρίσης, 
συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται 
με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα σχετικά δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της αντισύλληψης, 
της φροντίδας διακοπής της κύησης, της 
θεραπείας γονιμότητας, των τεστ για HIV 
και σεξουαλικώς μεταδιδόμενες 
λοιμώξεις, των ελέγχων καρκίνου του 
αναπαραγωγικού συστήματος και της 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η εμπειρία από την κρίση που 
προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19 
έδειξε ότι υπάρχει γενική ανάγκη για 
στήριξη του διαρθρωτικού 

(15) Η εμπειρία από την κρίση που 
προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19 
έδειξε ότι υπάρχει γενική ανάγκη για 
στήριξη του διαρθρωτικού 



AD\1213153EL.docx 13/41 PE657.308v01-00

EL

μετασχηματισμού και των συστημικών 
μεταρρυθμίσεων των συστημάτων υγείας 
σε ολόκληρη την Ένωση, ώστε να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, η 
προσβασιμότητα και η ανθεκτικότητά 
τους. Στο πλαίσιο αυτού του 
μετασχηματισμού και των εν λόγω 
μεταρρυθμίσεων, το Πρόγραμμα θα πρέπει 
να προωθεί, σε συνέργεια με το 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», δράσεις 
που προάγουν τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας και 
αυξάνουν τη διαλειτουργικότητά τους, 
συμβάλλουν στην αύξηση της ικανότητας 
των συστημάτων υγείας να προωθούν την 
πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της 
υγείας, να προτείνουν νέα μοντέλα 
φροντίδας και να παρέχουν 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες, από τη μαζική 
και την πρωτοβάθμια υγειονομική 
περίθαλψη έως τις πολύ εξειδικευμένες 
υπηρεσίες, με βάση τις ανάγκες των 
ανθρώπων, και εξασφαλίζουν την ύπαρξη 
αποτελεσματικού εργατικού δυναμικού 
στον τομέα της δημόσιας υγείας, 
εξοπλισμένου με τις κατάλληλες 
δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
ψηφιακών δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων υγείας θα 
παράσχει στα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης, στους ερευνητές και στις 
δημόσιες αρχές μέσα για τη βελτίωση της 
διαθεσιμότητας και της ποιότητας της 
υγειονομικής περίθαλψης. Δεδομένου του 
θεμελιώδους δικαιώματος για πρόσβαση 
στην πρόληψη σε θέματα υγείας και για 
ιατρική περίθαλψη, που κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και εν όψει των κοινών αξιών και αρχών 
που διέπουν τα συστήματα υγείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επισημαίνεται 
στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 
2ας Ιουνίου 200612, το Πρόγραμμα θα 
πρέπει να υποστηρίζει δράσεις που 
διασφαλίζουν την καθολικότητα και τη 
συμπεριληπτικότητα της υγειονομικής 
περίθαλψης, υπό την έννοια ότι κανένας 
δεν αποκλείεται από την πρόσβαση σε 

μετασχηματισμού και των συστημικών 
μεταρρυθμίσεων των συστημάτων υγείας 
σε ολόκληρη την Ένωση, ώστε να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, η 
προσβασιμότητα και η ανθεκτικότητά 
τους. Στο πλαίσιο αυτού του 
μετασχηματισμού και των εν λόγω 
μεταρρυθμίσεων, το Πρόγραμμα θα πρέπει 
να προωθεί, σε συνέργεια με το 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», δράσεις 
που προάγουν τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
και αυξάνουν τη διαλειτουργικότητά τους, 
συμβάλλουν στην αύξηση της ικανότητας 
των συστημάτων υγείας να προωθούν την 
πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της 
υγείας, της ενημέρωσης και της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
υγειονομικής προαγωγής που συνεκτιμά 
τη διάσταση του φύλου, να προτείνουν 
νέα και βελτιωμένα μοντέλα φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας για 
τους ηλικιωμένους και τα άτομα με 
αναπηρία, και να παρέχουν 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν 
όλες τις πτυχές της υγείας, από τη μαζική 
και την πρωτοβάθμια υγειονομική 
περίθαλψη έως τις πολύ εξειδικευμένες 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας, με βάση τις 
ανάγκες των ανθρώπων, υιοθετώντας μια 
διατομεακή και ευαίσθητη ως προς τη 
διάσταση του φύλου προσέγγιση για τη 
διαχείριση των κοινωνικών παραγόντων 
που καθορίζουν την υγεία και των 
διαφοροποιούμενων ευπαθειών που 
οδηγούν σε άνισα αποτελέσματα υγείας, 
και εξασφαλίζουν την ύπαρξη 
αποτελεσματικού εργατικού δυναμικού 
στον τομέα της δημόσιας υγείας, 
εξοπλισμένου με τις κατάλληλες 
δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
ψηφιακών δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων υγείας θα 
παράσχει στα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης, στους ερευνητές και στις 
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υγειονομική περίθαλψη, καθώς και δράσεις 
που διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα των 
ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων προστασίας του απορρήτου 
των προσωπικών δεδομένων τους, γίνονται 
δεόντως σεβαστά.

δημόσιες αρχές μέσα για τη βελτίωση της 
διαθεσιμότητας και της ποιότητας της 
υγειονομικής περίθαλψης. Το εν λόγω 
πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τη 
συλλογή δεδομένων που είναι υψηλής 
ποιότητας, συγκρίσιμα, αξιόπιστα, 
ολοκληρωμένα και κατανεμημένα ανά 
ηλικία και φύλο, καθώς και δεδομένων με 
ειδική αναφορά στο φύλο, για να 
υπολογίζεται η πρόοδος προς την 
επίτευξη όλων των στόχων του ΣΒΑ 3, 
συμπεριλαμβανομένου του ΣΒΑ 3.7, 
σύμφωνα με το παγκόσμιο πλαίσιο 
δεικτών για τους ΣΒΑ. Δεδομένου του 
θεμελιώδους δικαιώματος για πρόσβαση 
στην πρόληψη σε θέματα υγείας και για 
ιατρική περίθαλψη, που κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και εν όψει των κοινών αξιών και αρχών 
που διέπουν τα συστήματα υγείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επισημαίνεται 
στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 
2ας Ιουνίου 200612, το Πρόγραμμα θα 
πρέπει να υποστηρίζει δράσεις που 
διασφαλίζουν την καθολικότητα και τη 
συμπεριληπτικότητα της υγειονομικής 
περίθαλψης, υπό την έννοια ότι κανένας 
δεν αποκλείεται από την πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη, καθώς και δράσεις 
που διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα των 
ασθενών, συμπεριλαμβανομένων του 
δικαιώματος στην πλήρη σεβασμού, 
αξιοπρεπή και απαλλαγμένη από κάθε 
μορφή διακρίσεων, κακομεταχείρισης και 
βίας φροντίδα, του δικαιώματος στη 
λήψη ακριβούς και αμερόληπτης 
ενημέρωσης για όλες τις υγειονομικές 
πτυχές, του δικαιώματος στο ιατρικό 
απόρρητο και του δικαιώματος 
προστασίας του απορρήτου των 
προσωπικών δεδομένων τους, γίνονται 
δεόντως σεβαστά.

__________________ __________________
12 Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις 
κοινές αξίες και αρχές στα συστήματα 
υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 146 

12 Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις 
κοινές αξίες και αρχές στα συστήματα 
υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 146 
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της 22.6.2006, σ. 1). της 22.6.2006, σ. 1).

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Αν οι άνθρωποι παραμένουν υγιείς 
και ενεργοί για μεγαλύτερο διάστημα και 
αν τους παρέχονται οι δυνατότητες να 
αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση 
της υγείας τους, θα υπάρξουν θετικές 
συνέπειες στην υγεία, στην αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων σε θέματα υγείας, στην 
ποιότητα ζωής, στην παραγωγικότητα, 
στην ανταγωνιστικότητα και στη 
συμπεριληπτικότητα, ενώ συγχρόνως θα 
μειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς. Η Επιτροπή έχει 
δεσμευτεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης που καθορίζονται στο 
«Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 
2030», και ιδίως τον στόχο βιώσιμης 
ανάπτυξης 3 «Εξασφάλιση υγιούς ζωής για 
όλους και προώθηση της ευημερίας για 
όλους και σε όλες τις ηλικίες».13 Ως εκ 
τούτου, το Πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμβάλλει στις δράσεις που 
αναλαμβάνονται για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

(16) Αν οι άνθρωποι παραμένουν υγιείς 
και ενεργοί για μεγαλύτερο διάστημα και 
αν τους παρέχονται οι δυνατότητες να 
αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση 
της υγείας τους, λαμβανομένων υπόψη 
παραγόντων κινδύνου που συνδέονται με 
το φύλο, θα υπάρξουν θετικές συνέπειες 
στην υγεία, στην αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων σε θέματα υγείας, στην 
ποιότητα ζωής, στην παραγωγικότητα, 
στην ανταγωνιστικότητα και στη 
συμπεριληπτικότητα, ενώ συγχρόνως θα 
μειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς. Η Επιτροπή έχει 
δεσμευτεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης που καθορίζονται στο 
«Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 
2030», και ιδίως τον στόχο βιώσιμης 
ανάπτυξης 3 «Εξασφάλιση υγιούς ζωής για 
όλους και προώθηση της ευημερίας για 
όλους και σε όλες τις ηλικίες»13. Ως εκ 
τούτου, το Πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμβάλλει στις δράσεις που 
αναλαμβάνονται για την επίτευξη των 
στόχων αυτών, συμπεριλαμβανομένων 
των στόχων 3.7, 3.8, 3.Β και 5.6.

__________________ __________________
13 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών: Επόμενα βήματα για ένα 
βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Ευρωπαϊκή 
δράση για την αειφορία, COM (2016) 739 
final της 22.11.2016. 

13 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών: Επόμενα βήματα για ένα 
βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Ευρωπαϊκή 
δράση για την αειφορία, COM (2016) 739 
final της 22.11.2016. 
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Ανισότητες στην πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη υπάρχουν σε όλα 
τα κράτη μέλη: οι γυναίκες από αγροτικές 
και απομακρυσμένες περιοχές έχουν 
μικρότερη πρόσβαση σε ιατρούς, 
προγράμματα ψυχικής υγείας, ιατρικό 
έλεγχο, εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης, υπηρεσίες οικογενειακού 
προγραμματισμού, πράγμα που σημαίνει 
λιγότερη προληπτική περίθαλψη και 
μεγαλύτερους χρόνους ανταπόκρισης σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ως εκ 
τούτου, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμβάλει περισσότερο στη διευκόλυνση 
της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους 
Ευρωπαίους, ιδίως εκείνους που ζουν σε 
υπεραστικές, αγροτικές και ορεινές 
περιοχές.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Πρέπει να βελτιωθούν η 
ευαισθητοποίηση και η γνώση όσον 
αφορά το βιολογικό και κοινωνικό φύλο 
στην εκπαίδευση των επαγγελματιών 
υγείας, στην έρευνα, στη διάγνωση, στην 
περίθαλψη και στις επιπτώσεις των 
φαρμάκων και των θεραπευτικών μέσων, 
ώστε να βελτιωθεί η κατανόηση και η 
μεταχείριση των δύο φύλων.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι μη μεταδοτικές νόσοι είναι 
αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων 
γενετικής, φυσιολογίας, περιβάλλοντος και 
συμπεριφοράς. Οι εν λόγω μη μεταδοτικές 
νόσοι, όπως οι καρδιαγγειακές νόσοι, ο 
καρκίνος, οι χρόνιες νόσοι του 
αναπνευστικού συστήματος και ο 
διαβήτης, αποτελούν σημαντικές αιτίες 
αναπηρίας, κακής υγείας, 
συνταξιοδοτήσεων για λόγους υγείας και 
πρόωρων θανάτων στην Ένωση, πράγμα 
που έχει σημαντικές κοινωνικές και 
οικονομικές συνέπειες. Για να μειωθούν οι 
επιπτώσεις των μη μεταδοτικών νόσων στα 
άτομα και την κοινωνία στην Ένωση και 
για να επιτευχθεί ο στόχος 3 των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης, επιμέρους στόχος 
3.4, για μείωση της πρόωρης θνησιμότητας 
από μη μεταδοτικές νόσους κατά ένα τρίτο 
έως το 2030, είναι πολύ σημαντικό να 
δοθεί ολοκληρωμένη απάντηση με 
επίκεντρο την πρόληψη σε όλους τους 
τομείς και όλα τα πεδία πολιτικής, σε 
συνδυασμό με την καταβολή προσπαθειών 
για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας.

(17) Οι μη μεταδοτικές νόσοι είναι 
αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων 
γενετικής, φυσιολογίας, περιβάλλοντος και 
συμπεριφοράς. Οι εν λόγω μη μεταδοτικές 
νόσοι, όπως οι καρδιαγγειακές νόσοι, ο 
καρκίνος, οι χρόνιες νόσοι του 
αναπνευστικού συστήματος και ο 
διαβήτης, αποτελούν σημαντικές αιτίες 
αναπηρίας, κακής υγείας, 
συνταξιοδοτήσεων για λόγους υγείας και 
πρόωρων θανάτων στην Ένωση, πράγμα 
που έχει σημαντικές κοινωνικές και 
οικονομικές συνέπειες. Για να μειωθούν οι 
επιπτώσεις των μη μεταδοτικών νόσων στα 
άτομα και την κοινωνία στην Ένωση και 
για να επιτευχθεί ο στόχος 3 των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης, επιμέρους στόχος 
3.4, για μείωση της πρόωρης θνησιμότητας 
από μη μεταδοτικές νόσους κατά ένα τρίτο 
έως το 2030, είναι πολύ σημαντικό να 
δοθεί ολοκληρωμένη απάντηση με 
επίκεντρο την πρόληψη σε όλους τους 
τομείς και όλα τα πεδία πολιτικής, σε 
συνδυασμό με την καταβολή προσπαθειών 
για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας. 
Εκτός του ΣΒΑ 3.4, θα είναι απαραίτητο 
να επιτευχθεί ο ΣΒΑ 3.7 για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα δικαιώματα. Το εν λόγω Πρόγραμμα 
θα πρέπει συνεπώς να συμβάλει στην 
καθολική πρόσβαση και στον πλήρη 
σεβασμό της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας σε ενωσιακό και 
σε διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Οι μεταδοτικές ασθένειες, όπως 
το HIV/AIDS, η φυματίωση και η ιογενής 
ηπατίτιδα μπορεί να επηρεάζουν 
διαφορετικά τους άνδρες και τις 
γυναίκες, έχουν δε κοινωνική διάσταση 
που πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
διεπιστημονικό τρόπο. Δεν πρέπει να 
καταπολεμούνται μόνο με αντιιικά 
φάρμακα και εμβόλια, αλλά και μέσω της 
εκπαίδευσης, της ενημέρωσης και 
κατάλληλων κοινωνικών και 
ψυχολογικών παρεμβάσεων. Αυτό ισχύει 
και για προβλήματα όπως η εξάρτηση 
από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Κατά 
συνέπεια, είναι ζωτικής σημασίας οι 
επενδύσεις σε βασισμένες στην κοινότητα 
καινοτόμες προσεγγίσεις στρατηγικών για 
τον έλεγχο και την πρόληψη σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενων λοιμώξεων.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα συνιστούν αυξανόμενη 
επιβάρυνση για την υγεία, με τον 
πρόσθετο κίνδυνο της εμφάνισης 
καρκίνου και πολυανθεκτικών 
βακτηρίων.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα θα 
πρέπει να συμβάλλει στην πρόληψη των 
νόσων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός 

(18) Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα θα 
πρέπει να συμβάλλει στην πρόληψη των 
νόσων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός 
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ατόμου και στην προαγωγή της υγείας με 
την αντιμετώπιση των παραγόντων 
κινδύνου για την υγεία, όπως είναι η χρήση 
προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων 
και η έκθεση στις εκπομπές τους, η 
επιβλαβής χρήση οινοπνεύματος και η 
κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών. Το 
Πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στη μείωση της βλάβης που 
προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά, οι 
ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, η 
έλλειψη σωματικής άσκησης και η έκθεση 
στη ρύπανση του περιβάλλοντος και να 
προάγει υποστηρικτικά περιβάλλοντα για 
υγιείς τρόπους ζωής, προκειμένου να 
συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών 
στους τομείς αυτούς. Συνεπώς, το 
Πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της 
στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» και της στρατηγικής για τη 
βιοποικιλότητα.

ατόμου με προσέγγιση που συνδέεται με 
το φύλο, λαμβάνοντας υπόψη σχετικούς 
με το φύλο κινδύνους όπως η επίδραση 
των στερεοτύπων που επιφέρει 
πρόσθετους κινδύνους για την υγεία, 
καθώς και να συμβάλλει στην 
υγειονομική ενημέρωση, εκπαίδευση και 
στην προαγωγή της υγείας με την 
αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου 
για την υγεία, όπως είναι οι βλαβερές 
συμπεριφορές, η χρήση προϊόντων καπνού 
και συναφών προϊόντων και η έκθεση στις 
εκπομπές τους, η επιβλαβής χρήση 
οινοπνεύματος και η κατανάλωση 
παράνομων ναρκωτικών. Το Πρόγραμμα 
θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στη μείωση 
της βλάβης που προκαλούν στην υγεία τα 
ναρκωτικά, οι ανθυγιεινές διατροφικές 
συνήθειες, η έλλειψη σωματικής άσκησης 
και η έκθεση στη ρύπανση του 
περιβάλλοντος και να προάγει 
υποστηρικτικά περιβάλλοντα για υγιείς 
τρόπους ζωής, προκειμένου να 
συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών 
στους τομείς αυτούς. Συνεπώς, το 
Πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της 
στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» και της στρατηγικής για τη 
βιοποικιλότητα.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία 
θανάτου στα κράτη μέλη μετά τις 
καρδιαγγειακές νόσους. Είναι επίσης μία 
από τις μη μεταδοτικές νόσους που 
παρουσιάζουν κοινούς παράγοντες 
κινδύνου, η πρόληψη και ο έλεγχος της 
οποίας θα ωφελούσε την πλειονότητα των 
πολιτών. Το 2020 η Επιτροπή ανακοίνωσε 
το «Ευρωπαϊκό σχέδιο για την 

(19) Ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία 
θανάτου στα κράτη μέλη μετά τις 
καρδιαγγειακές νόσους. Είναι επίσης μία 
από τις μη μεταδοτικές νόσους που 
παρουσιάζουν κοινούς παράγοντες 
κινδύνου, η πρόληψη και ο έλεγχος της 
οποίας θα ωφελούσε την πλειονότητα των 
πολιτών. Το 2020 η Επιτροπή ανακοίνωσε 
το «Ευρωπαϊκό σχέδιο για την 
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καταπολέμηση του καρκίνου», το οποίο θα 
καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο της νόσου, 
ξεκινώντας από την πρόληψη και την 
έγκαιρη διάγνωση και φτάνοντας έως τη 
θεραπεία και την ποιότητα ζωής των 
ασθενών και των επιζώντων. Τα μέτρα θα 
πρέπει να επωφελούνται από το 
Πρόγραμμα και από την αποστολή του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τον 
καρκίνο.

καταπολέμηση του καρκίνου», το οποίο θα 
καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο της νόσου, 
ξεκινώντας από την πρόληψη και την 
έγκαιρη διάγνωση και φτάνοντας έως τη 
θεραπεία και την ποιότητα ζωής των 
ασθενών και των επιζώντων. Τα μέτρα θα 
πρέπει να επωφελούνται από το 
Πρόγραμμα και από την αποστολή του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τον 
καρκίνο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στους καρκίνους του 
αναπαραγωγικού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του 
μαστού.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την 
υγεία» θα λειτουργεί σε συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλες πολιτικές 
και ταμεία της ΕΕ, όπως οι δράσεις που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του 
αποθεματικού rescEU στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της 
Ένωσης, του Μηχανισμού Στήριξης 
Έκτακτης Ανάγκης, του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις συνέργειες για την 
καλύτερη προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας εκατομμυρίων εργαζομένων 
στην ΕΕ), συμπεριλαμβανομένου του 
σκέλους «Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία» (EaSI), του ταμείου 
InvestEU, του Προγράμματος για την 
Ενιαία Αγορά, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένου 
του Εργαλείου Υλοποίησης 
Μεταρρυθμίσεων, του Erasmus, του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, του 

(20) Το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την 
υγεία» θα λειτουργεί σε συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλες πολιτικές 
και ταμεία της ΕΕ, όπως οι δράσεις που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του 
αποθεματικού rescEU στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της 
Ένωσης, του Μηχανισμού Στήριξης 
Έκτακτης Ανάγκης, του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις συνέργειες για την 
καλύτερη προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας εκατομμυρίων εργαζομένων 
στην ΕΕ), συμπεριλαμβανομένου του 
σκέλους «Απασχόληση και Κοινωνική 
Καινοτομία» (EaSI), του ταμείου 
InvestEU, του Προγράμματος για την 
Ενιαία Αγορά, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένου 
του Εργαλείου Υλοποίησης 
Μεταρρυθμίσεων, του Erasmus, του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, του 
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Μέσου Στήριξης για τον Μετριασμό των 
Κινδύνων Ανεργίας σε Κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης (SURE) και των μέσων 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ, όπως ο 
Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας και ο Μηχανισμός 
Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙΙ. Όπου 
ενδείκνυται, θα θεσπιστούν κοινοί κανόνες 
για την εξασφάλιση της συνέπειας και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
ταμείων, με παράλληλη διασφάλιση του 
σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων αυτών των 
πολιτικών, καθώς και για την 
ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές 
απαιτήσεις των εν λόγω πολιτικών, 
προγραμμάτων και ταμείων, όπως οι 
αναγκαίοι πρόσφοροι όροι στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+.

προγράμματος «Δικαιοσύνη, Δικαιώματα 
και Αξίες», του Μέσου Στήριξης για τον 
Μετριασμό των Κινδύνων Ανεργίας σε 
Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης (SURE) 
και των μέσων εξωτερικής δράσης της ΕΕ, 
όπως ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης 
και Διεθνούς Συνεργασίας και ο 
Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙΙ. 
Όπου ενδείκνυται, θα θεσπιστούν κοινοί 
κανόνες για την εξασφάλιση της συνέπειας 
και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
ταμείων, με παράλληλη διασφάλιση του 
σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων αυτών των 
πολιτικών, καθώς και για την 
ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές 
απαιτήσεις των εν λόγω πολιτικών, 
προγραμμάτων και ταμείων, όπως οι 
αναγκαίοι πρόσφοροι όροι στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα θα 
πρέπει να υποστηρίζει δράσεις που 
αποσκοπούν στην παρακολούθηση των 
ελλείψεων φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και άλλων προϊόντων 
υγειονομικής περίθαλψης και στην 
εξασφάλιση μεγαλύτερης διαθεσιμότητας 
και οικονομικής προσιτότητας των εν λόγω 
προϊόντων, περιορίζοντας ταυτόχρονα την 
εξάρτηση των αλυσίδων εφοδιασμού τους 
από τρίτες χώρες. Ειδικότερα, για την 
αντιμετώπιση μη καλυπτόμενων ιατρικών 
αναγκών, το Πρόγραμμα θα πρέπει να 
παρέχει στήριξη σε κλινικές δοκιμές, ώστε 
να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και η 
αδειοδότηση καινοτόμων και 
αποτελεσματικών φαρμάκων και η 
πρόσβαση σ’ αυτά, να δίνει κίνητρα για 
την ανάπτυξη των εν λόγω φαρμάκων ως 
αντιμικροβιακών και να προωθεί τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό των προϊόντων 

(22) Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα θα 
πρέπει να υποστηρίζει δράσεις που 
αποσκοπούν στην παρακολούθηση των 
ελλείψεων φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων, άλλων προϊόντων υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των 
εφοδίων που αφορούν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, καθώς και 
προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη 
διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, 
και στην εξασφάλιση μεγαλύτερης 
διαθεσιμότητας και οικονομικής 
προσιτότητας των εν λόγω προϊόντων, 
περιορίζοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση 
των αλυσίδων εφοδιασμού τους από τρίτες 
χώρες. Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση 
μη καλυπτόμενων ιατρικών αναγκών, το 
Πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει στήριξη 
σε κλινικές δοκιμές, ώστε να επιταχυνθεί η 
ανάπτυξη και η αδειοδότηση καινοτόμων 
και αποτελεσματικών φαρμάκων και η 
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και των πλατφορμών υγειονομικής 
περίθαλψης για την παρακολούθηση και τη 
συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα 
φάρμακα.

πρόσβαση σ’ αυτά για όλους, 
συμπεριλαμβανομένων των εγκύων, να 
δίνει κίνητρα για την ανάπτυξη των εν 
λόγω φαρμάκων ως αντιμικροβιακών και 
να προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
των προϊόντων και των πλατφορμών 
υγειονομικής περίθαλψης για την 
παρακολούθηση και τη συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με τα φάρμακα, ενώ 
θα διασφαλίζεται ότι οι κλινικές δοκιμές 
λαμβάνουν υπόψη στο πλαίσιο των 
ερευνών τους τη διαφορετικότητα του 
ευρωπαϊκού πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
φύλων.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία 
έχει άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, 
στη ζωή των πολιτών, στην αποδοτικότητα 
και την ανθεκτικότητα των συστημάτων 
υγείας και στην καλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Το ρυθμιστικό πλαίσιο 
για τα ιατρικά προϊόντα και τεχνολογίες 
(φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και 
ουσίες ανθρώπινης προέλευσης), καθώς 
επίσης το πλαίσιο που διέπει τη νομοθεσία 
για τον καπνό, για τα δικαιώματα των 
ασθενών για διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη και για τις σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας 
έχουν ουσιώδη σημασία για την προστασία 
της υγείας στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, το 
Πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιβολή 
της ενωσιακής νομοθεσίας για την υγεία 
και να παρέχει υψηλής ποιότητας, 
συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα για 
την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής και 
της παρακολούθησής της.

(25) Η νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία 
έχει άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, 
στη ζωή των πολιτών, στην αποδοτικότητα 
και την ανθεκτικότητα των συστημάτων 
υγείας και στην καλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Το ρυθμιστικό πλαίσιο 
για τα ιατρικά προϊόντα και τεχνολογίες 
(φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και 
ουσίες ανθρώπινης προέλευσης), καθώς 
επίσης το πλαίσιο που διέπει τη νομοθεσία 
για τον καπνό, για τα δικαιώματα των 
ασθενών για διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη και για τις σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας 
έχουν ουσιώδη σημασία για την προστασία 
της υγείας στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, το 
Πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιβολή 
της ενωσιακής νομοθεσίας για την υγεία 
και να παρέχει υψηλής ποιότητας, 
συγκρίσιμα, κατανεμημένα ανά φύλο και 
αξιόπιστα δεδομένα για την υποστήριξη 
της χάραξης πολιτικής και της 
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παρακολούθησής της.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η διασυνοριακή συνεργασία για 
την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε 
ασθενείς που μετακινούνται μεταξύ 
κρατών μελών, η συνεργασία για την 
αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς (ΕΔΑ) είναι 
παραδείγματα τομέων στους οποίους η 
ολοκληρωμένη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών απέδειξε ότι έχει ισχυρή 
προστιθέμενη αξία και μεγάλες 
δυνατότητες να αυξήσει την 
αποδοτικότητα των συστημάτων υγείας 
και, συνεπώς, της υγείας γενικότερα. Ως εκ 
τούτου, το Πρόγραμμα θα πρέπει να 
υποστηρίζει δραστηριότητες που 
διευκολύνουν την εν λόγω ολοκληρωμένη 
και συντονισμένη συνεργασία, η οποία 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
εφαρμογής πρακτικών υψηλού αντικτύπου 
που αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματική κατανομή των διαθέσιμων 
πόρων στον οικείο πληθυσμό και στις 
σχετικές περιοχές, ώστε να μεγιστοποιηθεί 
ο αντίκτυπός τους.

(26) Η διασυνοριακή συνεργασία για 
την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε 
ασθενείς που μετακινούνται μεταξύ 
κρατών μελών, η συνεργασία για την 
αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς (ΕΔΑ) είναι 
παραδείγματα τομέων στους οποίους η 
ολοκληρωμένη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών απέδειξε ότι έχει ισχυρή 
προστιθέμενη αξία και μεγάλες 
δυνατότητες να αυξήσει την 
αποδοτικότητα των συστημάτων υγείας 
και, συνεπώς, της υγείας γενικότερα. Ως εκ 
τούτου, το Πρόγραμμα θα πρέπει να 
υποστηρίζει δραστηριότητες που 
διευκολύνουν την εν λόγω ολοκληρωμένη 
και συντονισμένη συνεργασία, η οποία 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
εφαρμογής πρακτικών υψηλού αντικτύπου 
που αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματική κατανομή των διαθέσιμων 
πόρων στον οικείο πληθυσμό και στις 
σχετικές περιοχές, ώστε να μεγιστοποιηθεί 
ο αντίκτυπός τους, μειώνοντας τις 
ανισότητες, με τη συνεκτίμηση της 
διάστασης του βιολογικού και κοινωνικού 
φύλου και της ηλικίας και τη δημιουργία 
ενός δικτύου αναφοράς για ασφαλή 
χρήση των φαρμάκων στην εγκυμοσύνη 
και τον θηλασμό.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
διασφαλίζει την έγκαιρη πρόσβαση σε 
αγαθά που είναι αναγκαία για την ασφαλή 
παροχή σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και την 
προστασία των συναφών δικαιωμάτων 
(π.χ. φάρμακα, αντισυλληπτικά 
πολλαπλών τύπων, ιατρικός εξοπλισμός 
για διαδικασίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων).

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Δεδομένων των κοινών 
συμφωνημένων αξιών της αλληλεγγύης 
προς την κατεύθυνση της δίκαιης και 
καθολικής κάλυψης των πολιτών από 
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας ως βάσης για 
τις πολιτικές της Ένωσης στον εν λόγω 
τομέα και επειδή η Ένωση καλείται να 
διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην 
επιτάχυνση της επίτευξης προόδου όσον 
αφορά την αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων στον τομέα της υγείας19, το 
Πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει τη 
συμβολή της Ένωσης στις διεθνείς και 
παγκόσμιες πρωτοβουλίες για την υγεία, 
με σκοπό τη βελτίωση της υγείας, την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων και την 
αύξηση της προστασίας από τις 
παγκόσμιες απειλές για την υγεία.

(33) Δεδομένων των κοινών 
συμφωνημένων αξιών της αλληλεγγύης 
προς την κατεύθυνση της δίκαιης και 
καθολικής κάλυψης των πολιτών από 
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας ως βάσης για 
τις πολιτικές της Ένωσης στον εν λόγω 
τομέα και επειδή η Ένωση καλείται να 
διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην 
επιτάχυνση της επίτευξης προόδου όσον 
αφορά την αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων στον τομέα της υγείας19, το 
Πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει τη 
συμβολή της Ένωσης στις διεθνείς και 
παγκόσμιες πρωτοβουλίες για την υγεία, 
με σκοπό τη βελτίωση της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας, την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων, ιδίως των 
ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, και την 
αύξηση της προστασίας από τις 
παγκόσμιες απειλές για την υγεία.

__________________ __________________
19 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά 
με τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία, 
3011η σύνοδος του Συμβουλίου 

19 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά 
με τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία, 
3011η σύνοδος του Συμβουλίου 
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Εξωτερικών Υποθέσεων, Βρυξέλλες, 10 
Μαΐου 2010.

Εξωτερικών Υποθέσεων, Βρυξέλλες, 10 
Μαΐου 2010.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Το παρόν Πρόγραμμα, 
ενστερνιζόμενο τη σημασία που έχει η 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα 
συμβάλει στην ενσωμάτωση της 
κλιματικής δράσης στις πολιτικές της 
Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού 
στόχου για διάθεση του 25 % των δαπανών 
του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη 
στήριξη κλιματικών στόχων. Οι σχετικές 
δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της προετοιμασίας και της 
υλοποίησης του Προγράμματος και θα 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αξιολόγησής του.

(40) Το παρόν Πρόγραμμα, 
ενστερνιζόμενο τη σημασία που έχει η 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
ο αντίκτυπός της σε γυναίκες και 
κορίτσια, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα 
συμβάλει στην ενσωμάτωση της 
κλιματικής δράσης στις πολιτικές της 
Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού 
στόχου για διάθεση του 25 % των δαπανών 
του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη 
στήριξη κλιματικών στόχων. Οι σχετικές 
δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια της προετοιμασίας και της 
υλοποίησης του Προγράμματος και θα 
αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο της 
ενδιάμεσης αξιολόγησής του.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Αναγνωρίζοντας τη σημασία που 
έχει η επίτευξη της ισότητας των φύλων, 
το εν λόγω πρόγραμμα θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων 
στις πολιτικές της Ένωσης. Θα 
χρησιμοποιεί εργαλεία για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
και τη συνεκτίμηση της διάστασης του 
φύλου στον προϋπολογισμό, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι υγειονομικές κρίσεις 
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αντιμετωπίζονται με τρόπο 
ευαισθητοποιημένο ως προς τη διάσταση 
του φύλου και μετασχηματιστικό και ότι 
οι ειδικές ανάγκες υγείας των γυναικών 
και των κοριτσιών αντιμετωπίζονται 
κατά τη διάρκεια και τον απόηχο μιας 
υγειονομικής κρίσης.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Δεδομένης της φύσης και της 
δυνητικής κλίμακας των διασυνοριακών 
απειλών για την ανθρώπινη υγεία, ο στόχος 
της προστασίας των πολιτών της Ένωσης 
από τέτοιες απειλές και της αύξησης της 
ικανότητας πρόληψης κρίσεων και της 
ετοιμότητας για την αντιμετώπισή τους δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
μεμονωμένα κράτη μέλη. Σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, που ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί επίσης να 
αναληφθεί δράση σε ενωσιακό επίπεδο για 
την υποστήριξη των προσπαθειών που 
καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την 
επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της 
δημόσιας υγείας, με στόχο τη βελτίωση της 
διαθεσιμότητας και της οικονομικής 
προσιτότητας φαρμάκων, 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων 
αναγκαίων για την αντιμετώπιση κρίσεων 
προϊόντων στην Ένωση, την υποστήριξη 
της καινοτομίας και της ολοκληρωμένης 
και συντονισμένης συνεργασίας και της 
εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών, καθώς και την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων όσον αφορά 
την πρόσβαση στην υγεία σε ολόκληρη την 
ΕΕ, με τρόπο που να συνεπάγεται οφέλη 
αποδοτικότητας και θετικές συνέπειες από 
άποψη προστιθέμενης αξίας που δεν θα 
μπορούσαν να προκύψουν από την 
ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο, με 

(43) Δεδομένης της φύσης και της 
δυνητικής κλίμακας των διασυνοριακών 
απειλών για την ανθρώπινη υγεία, ο στόχος 
της προστασίας των πολιτών της Ένωσης 
από τέτοιες απειλές και της αύξησης της 
ικανότητας πρόληψης κρίσεων και της 
ετοιμότητας για την αντιμετώπισή τους δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
μεμονωμένα κράτη μέλη. Σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, που ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί επίσης να 
αναληφθεί δράση σε ενωσιακό επίπεδο για 
την υποστήριξη των προσπαθειών που 
καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την 
επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της 
δημόσιας υγείας, με στόχο τη βελτίωση της 
διαθεσιμότητας και της οικονομικής 
προσιτότητας φαρμάκων, 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων 
αναγκαίων για την αντιμετώπιση κρίσεων 
προϊόντων στην Ένωση, την υποστήριξη 
της καινοτομίας και της ολοκληρωμένης 
και συντονισμένης συνεργασίας και της 
εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών, καθώς και την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων όσον αφορά 
την πρόσβαση στην υγεία σε ολόκληρη την 
ΕΕ. Η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών θα 
πρέπει να υποστηριχθεί σε όλες τις πτυχές 
της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
πτυχών που αφορούν το φύλο, όπως 
αναφέρεται στη στρατηγική για την 
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παράλληλο σεβασμό της αρμοδιότητας και 
της ευθύνης των κρατών μελών στους 
τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
για την επίτευξη των στόχων αυτών.

ισότητα των φύλων. Οι ανισότητες στον 
τομέα της υγείας θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται τόσο μεταξύ όσο και 
εντός των κρατών μελών της ΕΕ, 
καλύπτοντας όλους τους κοινωνικούς 
καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένου του φύλου. Οι 
δράσεις αυτές θα πρέπει να υλοποιούνται 
κατά τρόπο που να συνεπάγεται οφέλη 
αποδοτικότητας και θετικές συνέπειες από 
άποψη προστιθέμενης αξίας που δεν θα 
μπορούσαν να προκύψουν από την 
ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο, με 
παράλληλο σεβασμό της αρμοδιότητας και 
της ευθύνης των κρατών μελών στους 
τομείς που καλύπτει το Πρόγραμμα. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «προϊόντα αναγκαία για την 
αντιμετώπιση κρίσεων»: προϊόντα και 
ουσίες που είναι απαραίτητα, στα πλαίσια 
κρίσεων στον τομέα της υγείας, για την 
πρόληψη, τη διάγνωση ή τη θεραπεία 
νόσου και για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεών της, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, των εξής: φάρμακα — 
συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων — 
και ενδιάμεσα προϊόντα τους, δραστικά 
φαρμακευτικά συστατικά και πρώτες ύλες· 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα· 
νοσοκομειακός και ιατρικός εξοπλισμός 
(όπως αναπνευστήρες, προστατευτικός 
ρουχισμός και εξοπλισμός, διαγνωστικά 
υλικά και εργαλεία)· μέσα ατομικής 
προστασίας· απολυμαντικά και ενδιάμεσα 
προϊόντα τους, καθώς και πρώτες ύλες 
αναγκαίες για την παραγωγή τους·

(4) «προϊόντα αναγκαία για την 
αντιμετώπιση κρίσεων»: προϊόντα και 
ουσίες που είναι απαραίτητα, στα πλαίσια 
κρίσεων στον τομέα της υγείας, για την 
πρόληψη, τη διάγνωση ή τη θεραπεία 
νόσου και για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεών της, καθώς και άλλων 
ιατρικών προϊόντων και ουσιών που 
παραμένουν ζωτικής σημασίας στο 
ευρύτερο πλαίσιο υγειονομικής 
περίθαλψης κατά τη διάρκεια 
υγειονομικής κρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των εξής: φάρμακα — 
συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων — 
και ενδιάμεσα προϊόντα τους, δραστικά 
φαρμακευτικά συστατικά και πρώτες ύλες· 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα· 
νοσοκομειακός και ιατρικός εξοπλισμός 
(όπως αναπνευστήρες, προστατευτικός 
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ρουχισμός και εξοπλισμός, διαγνωστικά 
υλικά και εργαλεία)· μέσα ατομικής 
προστασίας· απολυμαντικά και ενδιάμεσα 
προϊόντα τους, καθώς και πρώτες ύλες 
αναγκαίες για την παραγωγή τους·

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. εξάλειψη των ανισοτήτων και 
προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) βελτίωση της διαθεσιμότητας στην 
Ένωση φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και άλλων προϊόντων 
αναγκαίων για την αντιμετώπιση κρίσεων, 
συμβολή στην οικονομική προσιτότητά 
τους και υποστήριξη της καινοτομίας·

(2) βελτίωση της διαθεσιμότητας στην 
Ένωση φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και άλλων προϊόντων 
αναγκαίων για την αντιμετώπιση κρίσεων, 
συμβολή στην προσβασιμότητα και την 
οικονομική προσιτότητά τους και 
υποστήριξη της καινοτομίας·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3)    ενίσχυση των συστημάτων υγείας και 
του εργατικού δυναμικού του τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων 
μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού 
καθώς επίσης με την ενίσχυση της 
ολοκλήρωσης και του συντονισμού των 
σχετικών εργασιών μεταξύ των κρατών 

(3)    ενίσχυση των συστημάτων υγείας και 
του εργατικού δυναμικού του τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων 
μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού 
καθώς επίσης με την ενίσχυση της 
ολοκλήρωσης και του συντονισμού των 
σχετικών εργασιών μεταξύ των κρατών 
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μελών, τη σταθερή εφαρμογή βέλτιστων 
πρακτικών και την ανταλλαγή δεδομένων, 
ώστε να αυξηθεί το γενικό επίπεδο της 
δημόσιας υγείας.

μελών, τη σταθερή εφαρμογή βέλτιστων 
πρακτικών και την ανταλλαγή 
ολοκληρωμένων δεδομένων σε όλες τις 
πτυχές της υγείας, ώστε να αυξηθεί το 
γενικό επίπεδο της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) υποστήριξη δράσεων για την 
εξασφάλιση της κατάλληλης 
διαθεσιμότητας, προσβασιμότητας και 
οικονομικής προσιτότητας των αναγκαίων 
για την αντιμετώπιση κρίσεων προϊόντων 
και άλλων αναγκαίων εφοδίων για την 
υγεία·

(3) υποστήριξη δράσεων για την 
εξασφάλιση της κατάλληλης 
διαθεσιμότητας, προσβασιμότητας και 
οικονομικής προσιτότητας των αναγκαίων 
για την αντιμετώπιση κρίσεων προϊόντων, 
των προϊόντων που διασφαλίζουν τη 
διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και 
άλλων ζωτικής σημασίας εφοδίων για την 
υγεία·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας, της 
προσβασιμότητας, της βιωσιμότητας και 
της ανθεκτικότητας των συστημάτων 
υγείας, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη 
του ψηφιακού μετασχηματισμού, της 
υιοθέτησης ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών, της πραγματοποίησης 
συστημικών μεταρρυθμίσεων, της 
εφαρμογής νέων μοντέλων περίθαλψης και 
της καθολικής κάλυψης υγείας, και 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων όσον αφορά 
την υγεία·

(4) ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας, της 
προσβασιμότητας, της βιωσιμότητας και 
της ανθεκτικότητας των συστημάτων 
υγείας, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη 
του ψηφιακού μετασχηματισμού, της 
υιοθέτησης ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών, της πραγματοποίησης 
συστημικών μεταρρυθμίσεων, της 
εφαρμογής νέων μοντέλων περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας 
ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, 
της επίτευξης καθολικής κάλυψης υγείας, 
η οποία περιλαμβάνει την πρόσβαση στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
συναφή δικαιώματα, καθώς και 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων όσον αφορά 



PE657.308v01-00 30/41 AD\1213153EL.docx

EL

την υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα, 
συμπεριλαμβανομένων των ανισοτήτων 
μεταξύ των φύλων και των διατομεακών 
ανισοτήτων·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) υποστήριξη δράσεων που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας 
του συστήματος υγείας να προωθεί την 
πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της 
υγείας, τα δικαιώματα των ασθενών και τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, και 
προαγωγή της αριστείας των γιατρών και 
των άλλων επαγγελματιών του τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης·

(5) υποστήριξη δράσεων που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας 
του συστήματος υγείας να προωθεί την 
πρόληψη των νόσων και την προαγωγή της 
υγείας, την ενημέρωση και την 
εκπαίδευση με γνώμονα το φύλο, τα 
δικαιώματα των ασθενών και την 
προώθηση της διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και 
προαγωγή της αριστείας των γιατρών και 
των άλλων επαγγελματιών του τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) υποστήριξη δράσεων για την 
επιτήρηση, την πρόληψη, τη διάγνωση, τη 
θεραπεία και τη νοσηλευτική αντιμετώπιση 
των μη μεταδοτικών νόσων, και ιδίως του 
καρκίνου·

(6) υποστήριξη δράσεων για την 
επιτήρηση, την πρόληψη, τη διάγνωση, τη 
θεραπεία και τη νοσηλευτική αντιμετώπιση 
των μη μεταδοτικών νόσων, και ιδίως του 
καρκίνου, με ιδιαίτερη προσοχή στους 
καρκίνους του αναπαραγωγικού 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του 
καρκίνου του μαστού·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. δράσεις στήριξης που αποσκοπούν 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
υγείας που σχετίζονται με την έμφυλη βία 
και στη στήριξη των ασθενών που έχουν 
πέσει θύματα έμφυλης βίας·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) υποστήριξη της ανάπτυξης, της 
εφαρμογής και της επιβολής της 
ενωσιακής νομοθεσίας για την υγεία, 
παροχή υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμων 
και αξιόπιστων δεδομένων για την 
υποστήριξη της χάραξης και της 
παρακολούθησης της πολιτικής και 
προώθηση της χρήσης εκτιμήσεων για τις 
επιπτώσεις των σχετικών πολιτικών στην 
υγεία·

(8) υποστήριξη της ανάπτυξης, της 
εφαρμογής και της επιβολής της 
ενωσιακής νομοθεσίας για την υγεία, 
παροχή υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμων, 
αξιόπιστων, ολοκληρωμένων και 
αναλυτικών δεδομένων ανά φύλο και 
ηλικία και ειδικών ανά φύλο δεδομένων 
για την υποστήριξη της χάραξης και της 
παρακολούθησης της πολιτικής, τη 
στήριξη της παροχής περίθαλψης και την 
ανταπόκριση σε μη καλυπτόμενες 
ιατρικές ανάγκες, καθώς και την 
προώθηση της χρήσης εκτιμήσεων με 
γνώμονα το φύλο για τις επιπτώσεις των 
σχετικών πολιτικών στην υγεία·

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) υποστήριξη της συμβολής της 
Ένωσης σε διεθνείς και παγκόσμιες 
πρωτοβουλίες για την υγεία.

(10) υποστήριξη της συμβολής της 
Ένωσης σε διεθνείς και παγκόσμιες 
πρωτοβουλίες για την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων παγκόσμιων 
πρωτοβουλιών οι οποίες στηρίζουν την 
ασφαλή και έγκαιρη παροχή και 
πρόσβαση όσον αφορά τις υπηρεσίες και 
τα δικαιώματα σεξουαλικής 
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αναπαραγωγής.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των 
υγειονομικών αρχών των κρατών μελών, 
στο πλαίσιο της συντονιστικής ομάδας για 
την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη 
των ασθενειών και τη διαχείριση των μη 
μεταδοτικών ασθενειών, όσον αφορά τα 
προγράμματα εργασίας που καταρτίζονται 
για το Πρόγραμμα, τις προτεραιότητες και 
τους στρατηγικούς προσανατολισμούς του, 
καθώς επίσης και όσον αφορά την 
υλοποίησή του.

Η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των 
υγειονομικών αρχών και των αρμόδιων 
φορέων ισότητας των φύλων στα κράτη 
μέλη, στο πλαίσιο της συντονιστικής 
ομάδας για την προαγωγή της υγείας, την 
πρόληψη των ασθενειών και τη διαχείριση 
των μη μεταδοτικών ασθενειών, όσον 
αφορά τα προγράμματα εργασίας που 
καταρτίζονται για το Πρόγραμμα, τις 
προτεραιότητες και τους στρατηγικούς 
προσανατολισμούς του, καθώς επίσης και 
όσον αφορά την υλοποίησή του.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προγράμματα εργασίας 
ενημερώνονται από εκτίμηση 
επιπτώσεων ως προς το φύλο.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Όταν χρειάζεται, συλλέγονται 
δείκτες κατανεμημένοι ανά φύλο.

Τροπολογία 48
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Οι αξιολογήσεις συνεκτιμούν τη 
διάσταση του φύλου. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίνεται στην παρακολούθηση των 
δαπανών που προορίζονται για στόχους 
σχετικούς με την ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Μεταφορά, προσαρμογή και 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και 
καινοτόμων λύσεων με αποδεδειγμένη 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία μεταξύ των 
κρατών μελών και εξατομικευμένη ανά 
χώρα παροχή στήριξης σε χώρες ή ομάδες 
χωρών που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες, 
μέσω της χρηματοδότησης ειδικών έργων, 
συμπεριλαμβανομένων της 
αδελφοποίησης, της παροχής συμβουλών 
από εμπειρογνώμονες και της υποστήριξης 
από ομοτίμους.

β) Μεταφορά, προσαρμογή και 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και 
καινοτόμων λύσεων, μεταξύ άλλων 
σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα 
καθώς και άλλες υγειονομικές πτυχές που 
συνδέονται με το φύλο, με αποδεδειγμένη 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία μεταξύ των 
κρατών μελών και εξατομικευμένη ανά 
χώρα παροχή στήριξης σε χώρες ή ομάδες 
χωρών που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες, 
μέσω της χρηματοδότησης ειδικών έργων, 
συμπεριλαμβανομένων της 
αδελφοποίησης, της παροχής συμβουλών 
από εμπειρογνώμονες και της υποστήριξης 
από ομοτίμους.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο γ – στοιχείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) Παροχή συμβουλών, δεδομένων 
και πληροφοριών από ομάδες 
εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη της 
ανάπτυξης και της εφαρμογής πολιτικών 

iii) Παροχή συμβουλών, δεδομένων 
και πληροφοριών από ομάδες 
εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη της 
ανάπτυξης και της εφαρμογής πολιτικών 
στον τομέα της υγείας· όλες οι 
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στον τομέα της υγείας· χρηματοδοτούμενες ομάδες 
εμπειρογνωμόνων έχουν ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο γ – στοιχείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) Μελέτες και αναλύσεις, παροχή 
επιστημονικών συμβουλών για την 
υποστήριξη της χάραξης πολιτικής και 
υποστήριξη των επιστημονικών επιτροπών 
στους τομείς: «Ασφάλεια των 
καταναλωτών» και «Υγειονομικοί, 
περιβαλλοντικοί και νεοεμφανιζόμενοι 
κίνδυνοι».

iv) Μελέτες και αναλύσεις, παροχή 
επιστημονικών συμβουλών για την 
υποστήριξη της χάραξης πολιτικής και 
υποστήριξη των επιστημονικών επιτροπών 
στους τομείς: «Ασφάλεια των 
καταναλωτών» και «Υγειονομικοί, 
περιβαλλοντικοί και νεοεμφανιζόμενοι 
κίνδυνοι»· όλες οι χρηματοδοτούμενες 
μελέτες και αναλύσεις, καθώς και οι 
επιστημονικές συμβουλές λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση του φύλου.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο δ – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Εφαρμογή, επιβολή και 
παρακολούθηση της νομοθεσίας και της 
δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας· 
και τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή 
των νομικών απαιτήσεων·

i) Εφαρμογή, επιβολή και 
παρακολούθηση της νομοθεσίας και της 
δράσης της Ένωσης για την προστασία και 
την προώθηση της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών 
πτυχών της ενωσιακής στρατηγικής για 
την ισότητα των φύλων· και τεχνική 
υποστήριξη για την εφαρμογή των νομικών 
απαιτήσεων·

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο ε – στοιχείο iv
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών 
αναγκαίων για την πρόληψη και τη 
διαχείριση κρίσεων στον τομέα της υγείας 
και λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της 
πρόσβασης στα εν λόγω βασικά αγαθά και 
υπηρεσίες·

iv) προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών 
ζωτικής σημασίας για την πρόληψη και τη 
διαχείριση κρίσεων στον τομέα της υγείας 
και λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της 
πρόσβασης στα εν λόγω βασικά αγαθά και 
υπηρεσίες·

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο ε – στοιχείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) Σύσταση και λειτουργία ενωσιακού 
αποθέματος ιατρικού και υγειονομικού 
προσωπικού και εμπειρογνωμόνων, καθώς 
και μηχανισμού για την τοποθέτηση του εν 
λόγω προσωπικού και αυτών των 
εμπειρογνωμόνων εκεί όπου είναι 
αναγκαίοι για την πρόληψη ή την 
αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της 
υγείας σε ολόκληρη την Ένωση· σύσταση 
και λειτουργία ενωσιακής ομάδας 
έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας 
για την παροχή συμβουλών από 
εμπειρογνώμονες και τεχνικής βοήθειας 
κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής σε 
περίπτωση κρίσης στον τομέα της υγείας.

v) Σύσταση και λειτουργία ενωσιακού 
αποθέματος ιατρικού και υγειονομικού 
προσωπικού και εμπειρογνωμόνων, καθώς 
και μηχανισμού για την τοποθέτηση του εν 
λόγω προσωπικού και αυτών των 
εμπειρογνωμόνων εκεί όπου είναι 
αναγκαίοι για την πρόληψη ή την 
αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της 
υγείας σε ολόκληρη την Ένωση· σύσταση 
και λειτουργία ενωσιακής ομάδας 
έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας 
για την παροχή συμβουλών από 
εμπειρογνώμονες και τεχνικής βοήθειας 
κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής σε 
περίπτωση κρίσης στον τομέα της υγείας. 
όλοι οι φορείς που δημιουργούνται στο 
πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος 
αποτελούνται κατά τουλάχιστον 50% από 
γυναίκες και περιλαμβάνουν 
εμπειρογνώμονες σε θέματα σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων, καθώς και άλλων πτυχών 
της υγείας που σχετίζονται με το φύλο·

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο ζ – στοιχείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Υποστήριξη δράσεων μεταφοράς 
γνώσεων και συνεργασίας σε ενωσιακό 
επίπεδο για την υποστήριξη των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών διαδικασιών με σκοπό 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 
βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας, 
ιδίως για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και την ενίσχυση της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, την προώθηση 
της ενοποιημένης περίθαλψης και την 
επιδίωξη καθολικής υγειονομικής 
κάλυψης και ισότιμης πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη·

i) Υποστήριξη δράσεων μεταφοράς 
γνώσεων και συνεργασίας σε ενωσιακό 
επίπεδο για την υποστήριξη των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών διαδικασιών με σκοπό 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 
βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, 
ιδίως για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίζονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και την ενίσχυση της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, την προώθηση 
της ενοποιημένης περίθαλψης και την 
επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης 
και ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη, μεταξύ άλλων με την 
καταπολέμηση των ανισοτήτων των 
φύλων και των διατομεακών ανισοτήτων 
στα συστήματα υγείας·

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο ζ – στοιχείο iii a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii a) στήριξη στη βελτίωση των 
εργασιακών συνθηκών του ιατρικού 
προσωπικού και των εργαζομένων στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης·

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο ζ – στοιχείο xi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xi) Υποστήριξη της λειτουργίας των 
ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και της 
δημιουργίας και λειτουργίας νέων 
διακρατικών δικτύων που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για 
την υγεία, και υποστήριξη των δράσεων 

xi) Υποστήριξη της λειτουργίας των 
ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και της 
δημιουργίας και λειτουργίας νέων 
διακρατικών δικτύων που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για 
την υγεία, και υποστήριξη των δράσεων 
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των κρατών μελών για τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων των εν λόγω δικτύων με 
τη λειτουργία των εθνικών συστημάτων 
υγείας·

των κρατών μελών για τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων των εν λόγω δικτύων με 
τη λειτουργία των εθνικών συστημάτων 
υγείας· όλα χρηματοδοτούμενα δίκτυα 
αποτελούνται κατά τουλάχιστον 50% από 
γυναίκες και περιλαμβάνουν 
εμπειρογνώμονες σε θέματα σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων, καθώς και άλλων πτυχών 
της υγείας που σχετίζονται με το φύλο·

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) Δράσεις σχετικά με τις υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας:
i) Στήριξη των κρατών μελών και των 
ΜΚΟ στην προώθηση και την παροχή 
καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων για τον 
οικογενειακό προγραμματισμό, την 
ενημέρωση και την εκπαίδευση, καθώς 
και την ενσωμάτωση της 
αναπαραγωγικής υγείας στις εθνικές 
στρατηγικές και προγράμματα, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς 
Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την 
Ανάπτυξη και την Πλατφόρμα Δράσης 
του Πεκίνου, καθώς και τα έγγραφα 
αποτελεσμάτων των διασκέψεων 
αναθεώρησής τους και των ΣΒΑ 3 και 5 
του ΟΗΕ·
ii) Δράσεις που στηρίζουν την πρόσβαση 
σε υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και σε συναφή 
φάρμακα και προϊόντα·
iii) Δράσεις που υποστηρίζουν τη 
συνέχεια της περίθαλψης στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
(προσεγγίσεις ολοκληρωμένης και 
διατομεακής περίθαλψης για την 
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πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και 
την επακόλουθη περίθαλψη)·

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) Δράσεις με αντικείμενο ζητήματα 
υγείας που συνδέονται με την έμφυλη βία 
και τη στήριξη ασθενών που έχουν πέσει 
θύματα έμφυλης βίας·
i) Δράσεις για την πρόληψη και τη 
μείωση της βίας κατά των γυναικών με 
προβλήματα υγείας ή αναπηρίες·
ii) Δράσεις για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων υγείας προκειμένου για 
γυναίκες που έχουν πέσει θύματα έμφυλης 
βίας, συμπεριλαμβανομένης της 
αναγκαστικής στείρωσης και της 
αναγκαστικής άμβλωσης·
iii) Κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων 
για επαγγελματίες με σκοπό τη στήριξη 
γυναικών που πέφτουν θύματα έμφυλης 
βίας·
iv) Εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
σχετικά με τα δικαιώματα και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για γυναίκες 
που πέφτουν θύματα έμφυλης βίας.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο θ – στοιχείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) Υποστήριξη δράσεων που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
μεγαλύτερης διαθεσιμότητας φαρμάκων 
και ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην 
Ένωση και συμβάλλουν στην οικονομική 
προσιτότητά τους για τους ασθενείς και τα 

iv) Υποστήριξη δράσεων που 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
μεγαλύτερης διαθεσιμότητας και 
προσβασιμότητας φαρμάκων και 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην 
Ένωση και συμβάλλουν στην οικονομική 
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συστήματα υγείας· προσιτότητά τους για τους ασθενείς και τα 
συστήματα υγείας·

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο ι – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Υποστήριξη του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και υγείας, 
μεταξύ άλλων μέσω συγκριτικής 
αξιολόγησης και δημιουργίας ικανοτήτων 
για την υιοθέτηση καινοτόμων εργαλείων 
και τεχνολογιών· αναβάθμιση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών 
του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης·

ii) Υποστήριξη του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και υγείας, 
μεταξύ άλλων μέσω συγκριτικής 
αξιολόγησης και δημιουργίας ικανοτήτων 
για την υιοθέτηση καινοτόμων εργαλείων 
και τεχνολογιών· Ψηφιακή αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων των καθηγητών 
υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως για τη 
γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος 
μεταξύ των φύλων·

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 1 – σημείο III α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

III α. Αριθμός δράσεων και βέλτιστων 
πρακτικών που συμβάλλουν άμεσα στον 
στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 3.7 ανά 
κράτος μέλος

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 1 – σημείο III β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

III β. Αριθμός δράσεων και βέλτιστων 
πρακτικών που συμβάλλουν άμεσα στον 
στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 5 ανά κράτος 
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μέλος

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 1 – σημείο III γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

III γ. Αριθμός δράσεων και βέλτιστων 
πρακτικών που συμβάλλουν άμεσα στον 
στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 3.7 ανά 
κράτος μέλος

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 1 – σημείο III δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

III δ. Αριθμός δράσεων και βέλτιστων 
πρακτικών που συμβάλλουν άμεσα στον 
στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 5 ανά κράτος 
μέλος

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 2 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. σεξουαλικώς μεταδιδόμενες 
λοιμώξεις·

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 2 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14α. μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων στο εργατικό δυναμικό του τομέα 
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της υγειονομικής περίθαλψης·


