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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υποστηρικτικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 
αποτελούν βασικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και οι κοινωνικές και 
υγειονομικές υπηρεσίες επιτελούν έργο κοινής ωφέλειας και έτσι συμβάλλουν τα μάλα 
στην κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα που καθορίζεται στο άρθρο 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εξασφάλιση πρόσβασης για όλους, υπό τις αυτές 
προϋποθέσεις, σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας αποτελεί υπέρτατο καθήκον 
των δημοσίων αρχών των κρατών μελών,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την οργάνωση της 
υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και δυνάμει του 
άρθρου 152 παράγραφος 5 της Συνθήκης ΕΚ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης δικαιούνται την παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή υγεία και το υψηλό επίπεδο προστασίας της έχουν θετικά 
αποτελέσματα στην εξασφάλιση απασχόλησης και στην ευημερία των πολιτών και 
συμβάλλουν στην υψηλότερη παραγωγικότητα και καλύτερη ανταγωνιστικότητα, σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης έχει στρατηγική σημασία 
στις εθνικές οικονομίες, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου αριθμού ατόμων που επί του 
παρόντος απασχολούνται στον τομέα, καθώς και των δυνατοτήτων του για τη δημιουργία 
πλήθους θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα αυξημένες δυνατότητες ανάπτυξης για τις 
εθνικές οικονομίες,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να προσαρμοστεί στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες και χαρακτηριστικά του πληθυσμού της ΕΕ και να στηριχτεί 
στις αρχές της πρόληψης, της προστασίας της υγείας και της προώθησης της καλής υγείας 
- τόσο της σωματικής όσο και της πνευματικής - καθώς και στην ενθάρρυνση υγιεινών 
τρόπων ζωής από τη νεαρή ηλικία,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην 
εργασία μπορεί να αποτρέψει περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων, να αναστείλει την 
εμφάνιση επαγγελματικών νόσων, καθώς και να μειώσει τον αριθμό των μόνιμα 
αναπήρων από επαγγελματικές αιτίες,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη στρατηγική της ΕΕ 
για υγειονομική περίθαλψη σε μακροπρόθεσμη βάση με χρήση των νέων τεχνολογιών, 
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στη φροντίδα ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, καθώς και στην εξασφάλιση 
κατ' οίκον υγειονομικής περίθαλψης για τους ηλικιωμένους και για τα άτομα με 
σωματικές ή πνευματικές αναπηρίες, καθώς και στις υπηρεσίες για εκείνους που τους 
φροντίζουν· σ' αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να επιδιωχθούν συνέργειες μεταξύ των 
υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρέχοντες φροντίδα αποτελούν απαραίτητο αλλά ως επί το 
πλείστον μη αναγνωρισμένο τμήμα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και της 
κοινωνίας,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της υγείας και η διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε πολιτικό, διοικητικό, ιατρικό, εκπαιδευτικό, 
τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την από πλευράς 
οικονομίας ή οργάνωσης υπονόμευση των συστημάτων αλληλεγγύης και της αποστολής 
των δημόσιων υπηρεσιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης σε πολλά κράτη μέλη δημιουργεί την ανάγκη να ληφθούν επειγόντως ενεργά 
μέτρα για την πρόσληψη και τη διατήρηση επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, και την παροχή υπηρεσιών για τη στήριξη συγγενών και φίλων που 
παρέχουν άμισθη φροντίδα σε εξαρτώμενα άτομα,

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η ΕΕ μπορεί να εξασφαλίσει προστιθέμενη αξία σε μια 
σειρά διασυνοριακών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας των 
επαγγελματιών του κλάδου, της συνεργασίας δημοσίων και ιδιωτικών φορέων στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης και της ελεύθερης διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών και 
ασθενών·

2. σημειώνει, ωστόσο, ότι προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα των επαγγελματιών 
του τομέα υγειονομικής περίθαλψης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ασθενών σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απαραίτητη η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
κρατών μελών και των ρυθμιστικών τους φορέων για τους επαγγελματίες του τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης·

3. είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι δυνατότητες των ασθενών και ότι, σ' αυτό 
το πλαίσιο, θα πρέπει να εκπονηθούν στρατηγικές πληροφόρησης έτσι ώστε οι ασθενείς 
να ενημερώνονται επαρκώς για τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους να κυκλοφορούν ελεύθερα προς αναζήτηση 
υγειονομικής περίθαλψης με βάση τα εγγυημένα πρότυπα περίθαλψης σε ολόκληρη την 
ΕΕ και με συνέπεια προς τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, έτσι ώστε να 
καθίστανται, ολοένα και περισσότερο, ενεργά υποκείμενα μάλλον παρά απλά αντικείμενα 
υγειονομικής περίθαλψης και να ενισχύεται η προσωπική ωριμότητα που θα δώσει τη 
δυνατότητα σε ομάδες του πληθυσμού να καταστούν ικανές να ανταποκρίνονται οι ίδιες 
σε ορισμένες υγειονομικές ανάγκες, και να αναλαμβάνουν ενεργό ευθύνη για αυτές·

4. καλεί την Επιτροπή να μην παραβλέψει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι παρέχοντες 
φροντίδα στην κοινωνία και ζητεί από την Επιτροπή να λάβει επαρκή μέτρα προκειμένου 
να διασφαλίσει τη συμπερίληψη των παρεχόντων φροντίδα στη μελλοντική διαμόρφωση 
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πολιτικής·

5. σημειώνει ότι προκειμένου να στηριχθούν οι παρέχοντες φροντίδα στο πλαίσιο των 
μελλοντικών πρωτοβουλιών πολιτικής, θα πρέπει η Επιτροπή να συγκεντρώσει 
επικαιροποιημένα δεδομένα και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους παρέχοντες 
φροντίδα·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την 
υγειονομική περίθαλψη, να εργαστούν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
κατευθυντήριων γραμμών για έναν κοινό ορισμό της αναπηρίας, ο οποίος μπορεί να 
περιλαμβάνει άτομα που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες ή καρκίνο και, εν τω μεταξύ, τα 
κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη, να ενεργήσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα
προκειμένου τα εν λόγω άτομα να συμπεριληφθούν στους εθνικούς τους ορισμούς περί
αναπηρίας·

7. φρονεί ότι η εκπαίδευση επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει 
να προσαρμοστεί στη δυναμική του τομέα και ότι αυτό συνεπάγεται ενθάρρυνση της διά
βίου μάθησης των απασχολουμένων στον τομέα, έτσι ώστε να επωφελούνται πλήρως από 
τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, καθώς 
και από τις νέες ιατρικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις· φρονεί ότι θα πρέπει 
να αναπτυχθούν σταθερές εκπαιδευτικές δομές για την εξασφάλιση μιας τέτοιας διά βίου 
μάθησης με δυνατότητα διευρωπαϊκής αναγνώρισης· εξάλλου, προσδίδει ιδιαίτερη 
σημασία σε πρωτοβουλίες ινστιτούτων και πανεπιστημίων που έχουν οργανώσει 
σημαντικές σειρές μαθημάτων με τη συμβολή πολλών εμπειρογνωμόνων και με στόχο 
την ανάπτυξη μιας μεθόδου ενοποίησης των υγειονομικών μέτρων, ιδίως σε σχέση με 
μακροπρόθεσμες υγειονομικές ανάγκες· τονίζει επίσης ότι η προστασία της εργασίας και 
της υγείας και οι συνθήκες εργασίας στον τομέα της υγείας πρέπει να βελτιωθούν·

8. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση των ασθενών σε σωτήρια φάρμακα, 
ακόμη και εάν αυτά είναι ακριβά, προκειμένου να εγγυηθούν το καθολικό δικαίωμα στην 
υγεία·

9. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την υγειονομική 
περίθαλψη, να παράσχουν σύστημα υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών στους 
επαγγελματίες του τομέα αλλά και στους παρέχοντες φροντίδα σε ανεπίσημο πλαίσιο, 
καθώς η υποστήριξη προς τα άτομα αυτά θα οδηγήσει στην παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης υψηλότερης ποιότητας·

10. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα για την προστασία 
των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από ατυχήματα ή 
τραυματισμούς στον χώρο εργασίας, όπου υπάρχει επιστημονική ή ιατρική απόδειξη της 
ανάγκης· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει, πριν από το τέλος του 2008, 
πρόταση οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία 2000/54/ΕΚ για την έκθεση σε βιολογικούς 
παράγοντες, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα άτομα που εργάζονται στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης προστατεύονται από μολύνσεις συνεπεία τραυματισμών από 
βελόνες ή άλλα αιχμηρά ιατρικά αντικείμενα·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της στρατηγικής, να προβούν σε 
περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να μειώσουν τη σημαντική απειλή που αντιμετωπίζουν 
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οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και οι ασθενείς, από 
νοσοκομειακές λοιμώξεις όπως ο MRSA (πολυανθεκτικός χρυσίζων σταφυλόκοκκος) 
μέσω της βελτιωμένης ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, π.χ με την εφαρμογή 
αποτελεσματικών προγραμμάτων ανίχνευσης, και με την υποχρεωτική απομόνωση 
μολυσμένων ασθενών και εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης·

12. ζητεί, στο πλαίσιο της στρατηγικής, αποτελεσματικότερες ανταλλαγές βέλτιστων 
πρακτικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς της παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως σε σχέση με προγράμματα ανίχνευσης και με τη 
διάγνωση και θεραπεία σοβαρών ασθενειών όπως ο καρκίνος, αλλά επίσης την εξέταση 
βέλτιστων πρακτικών όπου τα κράτη μέλη έχουν ενσωματώσει επιτυχώς υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας ούτως ώστε και άλλα κράτη μέλη να 
μπορέσουν να διδαχθούν από αυτές·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν περαιτέρω, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής, αφενός τις συνέργειες μεταξύ της επιστημονικής και της τεχνολογικής 
έρευνας, ιδίως όσον αφορά νέα είδη έρευνας σε ιατρικούς τομείς οι οποίοι επί του 
παρόντος υποχρηματοδοτούνται, και αφετέρου την ανάπτυξη νέων ιατρικών τομέων και 
θεραπειών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση όλων σε αυτές τις θεραπείες, 
δεδομένου ότι κάτι τέτοιο μπορεί να έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση της 
υγείας των πολιτών της Ένωσης και να αυξήσει την αποδοτικότητα του συστήματος·

14. υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε κοινοτική δράση στον τομέα της υγείας πρέπει να τηρεί 
την αρχή της αλληλεγγύης η οποία διέπει τα εθνικά συστήματα υγείας, διασφαλίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο την ίση μεταχείριση των ασθενών· θεωρεί ότι η πρόσβαση στην 
περίθαλψη πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της αποτελεσματικής απόδοσης των εξόδων με 
βάση ένα αλληλασφαλιστικό σύστημα κατά των κινδύνων.
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