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Τροπολογία 91
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Η Κοινότητα μπορεί να συμβάλει στην 
προστασία της υγείας, της ασφάλειας και 
των οικονομικών συμφερόντων των 
πολιτών μέσω της ανάληψης ενεργειών 
στους τομείς της δημόσιας υγείας και της 
προστασίας των καταναλωτών.

(1) Η Κοινότητα έχει δεσμευθεί για την 
προαγωγή και τη βελτίωση της υγείας, για 
την πρόληψη των ασθενειών και για την 
αντιμετώπιση των απειλών κατά της 
υγείας. Στις ανησυχίες και τις προσδοκίες 
του κοινού πρέπει να ανταποκριθεί κατά 
τρόπο συντονισμένο και με εσωτερική 
συνοχή. Η Κοινότητα μπορεί να συμβάλει 
στην προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των πολιτών μέσω της ανάληψης 
ενεργειών στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπ. 3. Η δημόσια υγεία συνιστά αγαθό πρωταρχικής σημασίας, η δε προστασία 
της αφορά όλους ανεξαιρέτως.  Το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ δεσμεύει την Κοινότητα να 
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προωθεί και βελτιώνει την υγεία, να επιδίδεται στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθενείας και να 
αποτρέπει τις πηγές κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
στον τομέα της υγείας χρειάζεται η λήψη συντονισμένων και συνεκτικών μέτρων για να 
εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας 

Τροπολογία: Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Τροπολογία 92
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Η Κοινότητα μπορεί να συμβάλει στην 
προστασία της υγείας, της ασφάλειας και 
των οικονομικών συμφερόντων των 
πολιτών μέσω της ανάληψης ενεργειών 
στους τομείς της δημόσιας υγείας και της 
προστασίας των καταναλωτών.

(1) Η Κοινότητα έχει δεσμευθεί για την 
προαγωγή και τη βελτίωση της υγείας, για 
την πρόληψη και μείωση των ασθενειών 
και για την αντιμετώπιση των απειλών 
κατά της υγείας. Πρέπει να αντιμετωπίζει 
συντονισμένα και με συνέπεια τις 
ανησυχίες των λαών της σχετικά με τους 
κινδύνους για την υγεία και τις προσδοκίες 
τους για υψηλού επιπέδου προστασία της 
υγείας. Η Κοινότητα μπορεί να συμβάλει 
στην προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των πολιτών μέσω της ανάληψης 
ενεργειών στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημόσια υγεία συνιστά αγαθό πρωταρχικής σημασίας, η δε προστασία της αφορά όλους 
ανεξαιρέτως.  Το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ δεσμεύει την Κοινότητα να προωθεί και βελτιώνει 
την υγεία, να επιδίδεται στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθενείας και να αποτρέπει τις πηγές 
κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της υγείας 
χρειάζεται η λήψη συντονισμένων και συνεκτικών μέτρων για να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας  Μία ορθή πολιτική για τη δημόσια υγεία προσαρμοσμένη στις 
προκλήσεις του 21ου αιώνα πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για μείωση των ασθενειών προς 
αποφυγή περαιτέρω απωλειών υγείας. 

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 93
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Η Κοινότητα μπορεί να συμβάλει στην 
προστασία της υγείας, της ασφάλειας και 

(1) Η Κοινότητα μπορεί να συμβάλει στην 
προστασία της υγείας, της ασφάλειας και 
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των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών 
μέσω της ανάληψης ενεργειών στους τομείς
της δημόσιας υγείας και της προστασίας 
των καταναλωτών.

των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών 
μέσω της ανάληψης ενεργειών στον τομέα
της δημόσιας υγείας οι οποίες να συνιστούν 
προστιθέμενη αξία στις πολιτικές των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 94
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

(1 α) Η καλή υγεία αποτελεί ακρογωνιαίο 
λίθο για καλή οικονομική επίδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κακή υγεία, η άδεια λόγω ασθενείας, η πρόωρη απόσυρση από την επαγγελματική 
δραστηριότητα οδηγούν σε χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης και ολιγότερο αποτελεσματικό 
εργατικό δυναμικό και συνιστούν κατά συνέπεια εμπόδιο σε μία αύξηση της οικονομίας.

Τροπολογία: Justas Vincas Paleckis

Τροπολογία 95
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

(1 α) Η Κοινότητα έχει μεν αναλάβει 
δέσμευση να διατηρήσει και βελτιώσει την 
υγεία των πολιτών της, ταυτοχρόνως όμως 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και ηθικές 
αξίες ώστε να μην παραβιάζει τους εν ισχύι 
κώδικες συμπεριφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία πρόταση από το προοίμιο στην απόφαση N:3.1 "Η βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων 
πολιτών είναι ο απώτερος στόχος όλων των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στον τομέα της 
υγείας στο πλαίσιο της Συνθήκης" χρήζει διευκρίνισης, καθόσον τόσο από νομικής όσο και από 
ηθικής απόψεως η επιδίωξη του στόχο δεν μπορεί να γίνει με παν μέσο που θα οδηγούσε τελικώς 
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σε καλλίτερη υγεία για τους πολίτες.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Linda McAvan

Τροπολογία 96
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

(1β) Ο τομέας της υγείας χαρακτηρίζεται 
από το σημαντικό δυναμικό του για 
οικονομική αύξηση, καινοτομία και 
δυναμισμό καθώς και από τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει από την άποψη της 
οικονομικής και κοινωνικής αειφορίας και 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγειονομικής μέριμνας, μεταξύ άλλων λόγω 
της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και 
των προόδων που σημειώνει η ιατρική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 5. Στον τομέα της υγείας έχουν υπάρξει ταχείες εξελίξεις από 
οικονομικής πλευράς με την αύξηση των επενδύσεων και την άνοδο της ανεργίας καθώς και με την 
εισαγωγή της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ιδίως στα ανεπτυγμένα κράτη. Ταυτοχρόνως έχει 
επέλθει αύξηση των δαπανών που σχετίζονται με την υγεία και τη μέριμνα για την υγεία κατά 
σχεδόν 10% του ΑΕγχΠ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση στο προσδόκιμο 
ζωής και το ότι ο τομέας της υγείας συνιστά σημαντικό τμήμα των συστημάτων κοινωνικών 
ασφαλίσεων των κρατών μελών.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Linda McAvan

Τροπολογία 97
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

(1δ) Υπάρχουν πολλές σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές για την υγεία και 
εμφανίζονται νέες που απαιτούν περαιτέρω 
κοινοτική δράση. Η παρακολούθηση, η 
έγκαιρη προειδοποίηση και η 
καταπολέμηση σοβαρών απειλών της 
υγείας απαιτούν ικανότητα εκ μέρους της 
Κοινότητας να απαντά συντονισμένα και 
αποτελεσματικά.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 7. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις με τα είδη διατροφής, ο σε παγκόσμια 
κλίμακα πανικός που προκλήθηκε από το SARS, το οποίο πρωτοεμφανίσθηκε στην Κίνα, η γρίπη 
των πτηνών και το ενδεχόμενο να εκδηλωθεί πανδημία γρίπης στο άμεσο μέλλον, η οποία μπορεί 
να έχει εκατομμύρια θύματα, τα περιβαλλοντικά προβλήματα που πλήττουν τη δημόσια υγεία 
τονίζουν πόσο εξαιρετικής σημασίας είναι η δημόσια υγεία και συνεπώς πόσο σημαντικό είναι να 
προστατευθεί για τους πολίτες οι οποίοι ζητούν αποτελεσματική δράση στο επίπεδο της Ένωσης. 
Πέραν τούτων η κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών και η ελεύθερη διακίνηση των ατόμων 
εντός της ΕΕ καλούν σε επαγρύπνηση για να είναι κανείς σε εγρήγορση στην περίπτωση σοβαρών 
διασυνοριακών απειλών και να δίδεται εγκαίρως προειδοποίηση και να καταπολεμώνται αυτές οι 
απειλές.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 98
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

(1 δ) Η Κοινότητα πρέπει να αντιμετωπίζει 
κατά προτεραιότητα τις σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας οι 
οποίες απαιτούν την ανάληψη δράσεως 
όσον αφορά την παρακολούθηση, την 
έγκαιρη προειδοποίηση και τον συντονισμό 
των τρόπων με τους οποίους 
ανταποκρίνονται τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεραιότητα των πολιτικών δημοσίας υγείας της Κοινότητας πρέπει να εστιάζεται στις 
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, όπου η συντονισμένη δράση της ΕΕ είναι ουσιαστικής 
σημασίας και συμπληρώνει τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 99
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

(1δ) Υπάρχουν ήδη πολλές σοβαρές απειλές 
για την υγεία και εμφανίζονται νέες που 
απαιτούν προσοχή. Η παρακολούθηση, η 
έγκαιρη προειδοποίηση και η ανάληψη 
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δράσεως προς καταπολέμηση των 
σοβαρών επιδημιών εξαρτώνται από την 
ικανότητα της Κοινότητας να 
ανταποκριθεί κατά τρόπον αποτελεσματικό 
και συντονισμένο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εξάπλωση επιδημικών νόσων δεν περιορίζεται (όπως ενομίζετο κατά το παρελθόν) από τα 
σύνορα κρατών.  Αυτές οι νόσοι (των οποίων παράδειγμα είναι η γρίπη των πτηνών) μπορεί να 
μεταδοθούν οπουδήποτε στον κόσμο.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 100
Αιτιολογική σκέψη 1ε (νέα)

(1ε) Σύμφωνα με την έκθεση της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) 
σχετικά με την υγεία στην Ευρώπη 2005, οι 
πιο σημαντικές αιτίες της επιβάρυνσης από 
νόσους στην περιοχή, σε έτη ζωής 
υπολογιζόμενα σε συνάρτηση με τις 
επιβαρύνσεις που επιφέρει η ασθένεια στην 
υγεία (DALYs), είναι οι μη μεταδοτικές 
ασθένειες (NCDs – 77% του συνόλου), τα 
εξωτερικά αίτια τραυματισμών και 
δηλητηρίασης (14%) και οι μεταδοτικές 
ασθένειες (9%).  Επτά κύριες παθήσεις -
ισχαιμική καρδιοπάθεια, μονοπολική 
καταθλιπτική διαταραχή, εγκεφαλική 
αγγειακή νόσος, διαταραχές από τη χρήση 
οινοπνεύματος, χρόνια πνευμονική νόσος, 
καρκίνος του πνεύμονα και τραυματισμοί 
από ατυχήματα οδικής κυκλοφορίας -
αντιστοιχούν στο 34% των DALYs στην 
περιοχή. Επτά κύριοι παράγοντες κινδύνου 
- κάπνισμα, οινόπνευμα, υπέρταση, υψηλό 
ποσοστό χοληστερόλης, υπερβολικό βάρος, 
μικρή κατανάλωση φρούτων και 
λαχανικών και έλλειψη σωματικής 
άσκησης - ισοδυναμούν με 60% των 
DALYs. Επιπροσθέτως, οι μεταδοτικές 
νόσοι, όπως είναι το HIV/AIDS, η γρίπη, η 
φυματίωση, η ελονοσία καθώς και η 
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αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά 
απειλούν επίσης την υγεία στην Ευρώπη.

Or. en

(πρβλ. τροπολογία 8.)

Αιτιολόγηση

Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος δημοσίας υγείας στην Ένωση έχει απολύτως ουσιαστική 
σημασία να ληφθούν υπόψη τα εξ εγκύρου πηγής στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 101
Αιτιολογική σκέψη 1ε (νέα)

(πρβλ. τροπολογία 8.)

(1ε) Σύμφωνα με την έκθεση της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) 
σχετικά με την υγεία στην Ευρώπη 2005, οι 
πιο σημαντικές αιτίες νόσων στην περιοχή, 
σε έτη ζωής υπολογιζόμενα σε συνάρτηση 
με τις επιβαρύνσεις που επιφέρει η
ασθένεια στην υγεία (DALYs), είναι οι μη 
μεταδοτικές ασθένειες (77% του συνόλου), 
τα εξωτερικά αίτια τραυματισμών και 
δηλητηρίασης (14%) και οι μεταδοτικές 
ασθένειες (9%). Επτά κύριες παθήσεις -
ισχαιμική καρδιοπάθεια, εγκεφαλική 
αγγειακή νόσος, μονοπολική καταθλιπτική 
διαταραχή, διαταραχές από τη χρήση 
οινοπνεύματος, τραυματισμοί από 
ατυχήματα οδικής κυκλοφορίας, χρόνια 
πνευμονική νόσος και καρκίνος του 
πνεύμονα - αντιστοιχούν στο 34% των 
DALYs στην περιοχή. Επτά κύριοι 
παράγοντες κινδύνου – υπέρταση, 
κάπνισμα, οινόπνευμα, υψηλό ποσοστό 
χοληστερόλης, υπερβολικό βάρος, μικρή 
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και 
έλλειψη σωματικής άσκησης -
ισοδυναμούν με 60% των DALYs. 
Επιπροσθέτως, οι μεταδοτικές νόσοι, όπως 
είναι το HIV/AIDS, η γρίπη, η φυματίωση, 
η ελονοσία καθώς και η αντοχή των 
μικροβίων στα αντιβιοτικά απειλούν 
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επίσης την υγεία όλων των λαών της 
Ευρώπης. Σημαντικό καθήκον του 
προγράμματος θα ήταν να εντοπισθούν 
καλύτερα οι κύριες αιτίες ασθενείας στην 
Κοινότητα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Κατά τη σύνταξη του προγράμματος δημοσίας υγείας της ΕΕ πρέπει να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία 
που παρουσιάζει η ΠΟΥ στην έκθεσή της και συγκεκριμένα οι σημαντικότερες παθήσεις και 
σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου βάσει των DALY. Σύμφωνα με του Πίνακες 4 και 5 ισχύουν 
τα εξής ποσοστά DALY:  Επτά κυριότερες παθήσεις: ισχαιμική καρδιοπάθεια 10,5%, εγκεφαλική 
αγγειακή νόσος 7,2%, μονοπολική καταθλιπτική διαταραχή 6,2%, διαταραχές από τη χρήση 
οινοπνεύματος 3,1%, τραυματισμοί από ατυχήματα οδικής κυκλοφορίας 2,4%, χρόνια πνευμονική 
νόσος 2,3% και καρκίνος του πνεύμονα 2%. Επτά παράγοντες κινδύνου: υπέρταση 12,8%, 
κάπνισμα 12,3%, οινόπνευμα 10,1%, υψηλό ποσοστό χοληστερόλης 8,7%, υπερβολικό βάρος 
7,8%, μικρή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 4,4% και έλλειψη σωματικής άσκησης 3,5%.

Τροπολογία: Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Τροπολογία 102
Αιτιολογική σκέψη 1ε (νέα)

(πρβλ. τροπολογία 8.)

(1ε) Σύμφωνα με την έκθεση της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) 
σχετικά με την υγεία στην Ευρώπη 2005, οι 
πιο σημαντικές αιτίες νόσων στην περιοχή, 
σε έτη ζωής υπολογιζόμενα σε συνάρτηση 
με τις επιβαρύνσεις που επιφέρει η 
ασθένεια στην υγεία (DALYs), είναι οι μη 
μεταδοτικές ασθένειες (77% του συνόλου), 
τα εξωτερικά αίτια τραυματισμών και 
δηλητηρίασης (14%) και οι μεταδοτικές 
ασθένειες (9%). Επτά κύριες παθήσεις -
ισχαιμική καρδιοπάθεια, μονοπολική 
καταθλιπτική διαταραχή, εγκεφαλική 
αγγειακή νόσος, διαταραχές από τη χρήση 
οινοπνεύματος, χρόνια πνευμονική νόσος, 
καρκίνος του πνεύμονα και τραυματισμοί 
από ατυχήματα οδικής κυκλοφορίας -
αντιστοιχούν στο 34% των DALYs στην 
περιοχή. Επτά κύριοι παράγοντες κινδύνου 
- κάπνισμα, οινόπνευμα, υπέρταση, υψηλό 
ποσοστό χοληστερόλης, υπερβολικό βάρος, 
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μικρή κατανάλωση φρούτων και 
λαχανικών και έλλειψη σωματικής 
άσκησης - ισοδυναμούν με 60% των 
DALYs. Επιπροσθέτως, οι μεταδοτικές 
νόσοι, όπως είναι το HIV/AIDS, η γρίπη, η 
φυματίωση, η ελονοσία καθώς και η 
αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά 
απειλούν επίσης την υγεία όλων των λαών 
της Ευρώπης. Σημαντικό καθήκον του 
προγράμματος θα ήταν να εντοπισθούν 
καλύτερα οι κύριες αιτίες ασθενείας στην 
Κοινότητα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επαναλαμβάνει πιστά την τροπολογία 8 του εισηγητή, τοποθετεί όμως στην ορθή 
σειρά τις κυριότερες παθήσεις και τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου υπό την έννοια των 
DALY ώστε να αντικατοπτρίζει το κείμενο και τους πίνακες από την Έκθεση της ΠΟΥ σχετικά με 
την Υγεία στην Ευρώπη 2005.  Σύμφωνα με του Πίνακες 4 και 5 ισχύουν τα εξής ποσοστά DALY:  
Επτά κυριότερες παθήσεις: ισχαιμική καρδιοπάθεια 10,5%, εγκεφαλική αγγειακή νόσος 7,2%, 
μονοπολική καταθλιπτική διαταραχή 6,2%, διαταραχές από τη χρήση οινοπνεύματος 3,1%, 
τραυματισμοί από ατυχήματα οδικής κυκλοφορίας 2,4%, χρόνια πνευμονική νόσος 2,3% και 
καρκίνος του πνεύμονα 2%. Επτά παράγοντες κινδύνου: υπέρταση 12,8%, κάπνισμα 12,3%, 
οινόπνευμα 10,1%, υψηλό ποσοστό χοληστερόλης 8,7%, υπερβολικό βάρος 7,8%, μικρή 
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 4,4% και έλλειψη σωματικής άσκησης 3,5%.

Τροπολογία: Riitta Myller, John Bowis

Τροπολογία 103
Αιτιολογική σκέψη 1ε (νέα)

(1ε) Οι οκτώ σημαντικότερες αιτίες 
θανάτου από μη μεταδοτικές ασθένειες 
(NCD) στην ΠΟΥ περιοχή της Ευρώπης 
είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι 
νευροψυχικές διαταραχές, ο καρκίνος, οι 
παθήσεις του πεπτικού συστήματος, οι 
αναπνευστικές παθήσεις, οι διαταραχές 
αισθητηρίων οργάνων, οι παθήσεις 
σκελετού και μυών και ο σακχαρώδης 
διαβήτης. Πέραν τούτου τα ευρήματα 
πρόσφατης μελέτης βάσει ενός προτύπου 
παθήσεων που χρησιμοποιεί η ΠΟΥ 
δηλώνουν ότι το ποσοστό θανάτων που 
μπορεί να αποδοθεί στον διαβήτη είναι 
κατά πάσαν πιθανότητα πολύ υψηλότερο 
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από ό,τι προηγούμενες συνολικές 
εκτιμήσεις βάσει πιστοποιητικών θανάτου 
διότι διαβητικοί πάρα πολύ συχνά 
πεθαίνουν από καρδιαγγειακές και 
νεφρικές παθήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία σχετίζεται με την τροπολογία 8 (αιτιολογική σκέψη 1 ε (νέα )) που προέρχεται από 
τον εισηγητή.

Τροπολογία: John Bowis, Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 104
Αιτιολογική σκέψη 1στ (νέα)

(1στ) Ο διαβήτης και η παχυσαρκία 
συνιστούν σοβαρές απειλές για τους 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 
συνέπειαν το Πρόγραμμα πρέπει επίσης να 
επιληφθεί αυτού του σημαντικού θέματος 
μεταξύ άλλων και βάσει της συλλογής και 
επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία: Linda McAvan, Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 105
Αιτιολογική σκέψη 1στ (νέα)

(1στ) Η αντοχή των μικροβίων στα 
αντιβιοτικά και οι νοσοκομειακές 
λοιμώξεις μεταβάλλονται σε απειλή κατά 
της υγείας στην Ευρώπη. Η έλλειψη 
έρευνας για νέα αντιβιοτικά καθώς και η 
ορθή χρήση των υφισταμένων αποτελούν 
μείζονες ανησυχίες. Ως εκ τούτου είναι 
σημαντικό να γίνεται συλλογή και ανάλυση 
σχετικών με τα ανωτέρω δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία: Alojz Peterle

Τροπολογία 106
Αιτιολογική σκέψη 1στ (νέα)

(1στ) Τουλάχιστον το ένα τρίτο όλων των 
ειδών καρκίνου μπορούν να αποφευχθούν. 
Απαιτείται η καταβολή συνεχούς 
προσπαθείας για να ενισχυθεί και 
επιταχυνθεί η μετατροπή των γνώσεων 
σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο του 
καρκίνου σε δράση δημόσιας υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ΠΟΥ τα ποσοστά καρκίνου πρόκειται να σημειώσουν δραματική αύξηση λόγω της 
γηράνσεως του πληθυσμού στην Ευρώπη και η άνοδος στην επιδημία καρκίνου αποδίδεται σε 
αυξημένη έκθεση στο κάπνισμα, ανθυγιεινή διατροφή, έλλειψη σωματικής ασκήσεως, σε κάποιες 
λοιμώξεις και την παρουσία καρκινογόνων ουσιών.
Διάγνωση καρκίνου γίνεται σε έναν στους 3 Ευρωπαίους και από την ασθένεια πεθαίνει 1 στους 4 
Ευρωπαίους. Η πρόληψη συνιστά την πλέον αποτελεσματική μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον 
περιορισμό του καρκίνου.
Επί παραδείγματι ο Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του Καρκίνου θα μπορούσε να παράσχει νέα 
ώθηση στην προσπάθεια να αντιμετωπισθεί ο καρκίνος στα νέα κράτη μέλη τα οποία και υστερούν 
κατά πολύ όσον αφορά την επιβίωση μετά μία καρκινοθεραπεία.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 107
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

(2α) Το πρόγραμμα θα δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στη βελτίωση της υγείας και την 
προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής μεταξύ 
των παιδιών και των νέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά το ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να επιτύχει κανείς την πρόληψη των 
ασθενειών είναι να υιοθετήσει υγιεινό τρόπο ζωής από τα πρώτα στάδια της ζωής του, φαίνεται 
αναγκαίο να επικεντρωθούν οι πόροι του προγράμματος στη βελτίωση της υγείας των νέων 
γενεών.
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Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 108
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Το ενιαίο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, 
ενώ θα διατηρεί τα βασικά στοιχεία και τις 
ιδιαιτερότητες των ενεργειών που 
αναλαμβάνονται στους τομείς της υγείας 
και της προστασίας των καταναλωτών, 
αναμένεται να συμβάλει στη μεγιστοποίηση 
των συνεργειών, όσον αφορά τους στόχους, 
και της αποδοτικότητας, όσον αφορά τη 
διαχείριση των ενεργειών που 
εφαρμόζονται στους εν λόγω τομείς. Η 
ένταξη των δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνονται στους τομείς της υγείας 
και της προστασίας των καταναλωτών σε 
ένα ενιαίο πρόγραμμα αναμένεται ότι θα 
συμβάλει στην επίτευξη των εξής κοινών
στόχων: προστασία των πολιτών από τους 
κινδύνους και τις απειλές· αύξηση της 
ικανότητας των πολιτών να έχουν τις 
γνώσεις και τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
αποφάσεις που να ανταποκρίνονται στα
συμφέροντά τους· και υποστήριξη της 
ένταξης των στόχων των τομέων της 
υγείας και των καταναλωτών σε όλες τις 
κοινοτικές πολιτικές και δραστηριότητες.
Ο συνδυασμός των διοικητικών δομών και 
συστημάτων αναμένεται να καταστήσει 
δυνατή την αποδοτικότερη εφαρμογή του 
προγράμματος και να συμβάλει στην 
άριστη χρήση των κοινοτικών πόρων που 
διατίθενται για την υγεία και την 
προστασία των καταναλωτών.

(3) Το πρόγραμμα καλείται να συμβάλει 
στην επίτευξη στόχων για την προστασία 
των πολιτών από τους κινδύνους και τiς 
απειλές κατά της υγείας και να παράσχει 
περισσότερη πρόσβαση στις σχετικές 
πληροφορίες, παρέχοντας σε αυτούς ούτως 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις 
που υπηρετούν κατά τον καλλίτερο τρόπο 
τα συμφέροντά τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εδώ έχει σημασία να τονισθεί γλωσσικά καθώς και κατ' άλλους τρόπους ότι η επιδίωξη των 
στόχων του προγράμματος είναι υποχρεωτική.
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Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 109
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Το ενιαίο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, 
ενώ θα διατηρεί τα βασικά στοιχεία και τις 
ιδιαιτερότητες των ενεργειών που 
αναλαμβάνονται στους τομείς της υγείας 
και της προστασίας των καταναλωτών, 
αναμένεται να συμβάλει στη μεγιστοποίηση 
των συνεργειών, όσον αφορά τους στόχους, 
και της αποδοτικότητας, όσον αφορά τη 
διαχείριση των ενεργειών που 
εφαρμόζονται στους εν λόγω τομείς. Η 
ένταξη των δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνονται στους τομείς της υγείας 
και της προστασίας των καταναλωτών σε 
ένα ενιαίο πρόγραμμα αναμένεται ότι θα 
συμβάλει στην επίτευξη των εξής κοινών
στόχων: προστασία των πολιτών από τους 
κινδύνους και τις απειλές· αύξηση της 
ικανότητας των πολιτών να έχουν τις 
γνώσεις και τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
αποφάσεις που να ανταποκρίνονται στα 
συμφέροντά τους και υποστήριξη της 
ένταξης των στόχων των τομέων της 
υγείας και των καταναλωτών σε όλες τις 
κοινοτικές πολιτικές και δραστηριότητες Ο 
συνδυασμός των διοικητικών δομών και 
συστημάτων αναμένεται να καταστήσει 
δυνατή την αποδοτικότερη εφαρμογή του 
προγράμματος και να συμβάλει στην 
άριστη χρήση των κοινοτικών πόρων που 
διατίθενται για την υγεία και την 
προστασία των καταναλωτών.

(3) Το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων: 
προστασία των πολιτών από τους κινδύνους 
και τις απειλές· αναμένεται ότι θα συμβάλει 
επίσης στη βελτιστοποίηση του επιπέδου 
σωματικής και ψυχικής υγείας των 
πολιτών, ότι θα τους προσφέρει καλλίτερη 
πρόσβαση σε πληροφορίες περί των ως 
άνω κινδύνων και απειλών και ότι ούτως 
θα καταστήσει τους πολίτες ικανότερους 
να λαμβάνουν αποφάσεις που να 
ανταποκρίνονται στα συμφέροντά τους.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Με τις προόδους που σημειώνει η ιατρική επί του παρόντος η δημόσια υγεία αφορά εξίσου την 
εκμετάλλευση δυνατοτήτων όσο και την ελαχιστοποίηση εκθέσεως στους κινδύνους. Άρα είναι 
σημαντικό να τονισθεί η αισιοδοξία. Όμως η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τη δέσμευση που αναλαμβάνει έκαστος υπέρ της υγείας του και ως εκ τούτου 
είναι σημαντικό να τονισθεί ενωρίς στο κείμενο πόσο σημαντικές είναι οι προσπάθειες εκάστου 
προς επίτευξη καλών αποτελεσμάτων.
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Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 110
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Το ενιαίο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, 
ενώ θα διατηρεί τα βασικά στοιχεία και τις 
ιδιαιτερότητες των ενεργειών που 
αναλαμβάνονται στους τομείς της υγείας 
και της προστασίας των καταναλωτών, 
αναμένεται να συμβάλει στη μεγιστοποίηση 
των συνεργειών, όσον αφορά τους στόχους, 
και της αποδοτικότητας, όσον αφορά τη 
διαχείριση των ενεργειών που 
εφαρμόζονται στους εν λόγω τομείς.
Η ένταξη των δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνονται στους τομείς της υγείας 
και της προστασίας των καταναλωτών σε 
ένα ενιαίο πρόγραμμα αναμένεται ότι θα 
συμβάλει στην επίτευξη των εξής κοινών
στόχων: προστασία των πολιτών από τους 
κινδύνους και τις απειλές· αύξηση της 
ικανότητας των πολιτών να έχουν τις 
γνώσεις και τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
αποφάσεις που να ανταποκρίνονται στα 
συμφέροντά τους· και υποστήριξη της 
ένταξης των στόχων των τομέων της υγείας 
και των καταναλωτών σε όλες τις 
κοινοτικές πολιτικές και δραστηριότητες. Ο 
συνδυασμός των διοικητικών δομών και 
συστημάτων αναμένεται να καταστήσει 
δυνατή την αποδοτικότερη εφαρμογή του 
προγράμματος και να συμβάλει στην 
άριστη χρήση των κοινοτικών πόρων που 
διατίθενται για την υγεία και την 
προστασία των καταναλωτών.

(3) Το πρόγραμμα υπέρ της υγείας 
αναμένεται ότι θα συμβάλει στην επίτευξη 
των εξής στόχων: προστασία των πολιτών 
από τους κινδύνους και τις απειλές,
περιλαμβανομένων εκείνων που είναι 
πέραν του ελέγχου εκάστου, όπως είναι ο 
εθισμός στα συνταγογραφούμενα φάρμακα,  
αύξηση της ικανότητας των πολιτών να 
έχουν τις γνώσεις και τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν αποφάσεις που να 
ανταποκρίνονται στα συμφέροντά τους• και 
υποστήριξη της ένταξης των στόχων των 
τομέων της υγείας σε όλες τις κοινοτικές 
πολιτικές και δραστηριότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται κάποια κοινοτική δράση για να έρχεται προς βοήθεια των κρατών μελών στην 
αντιμετώπιση ορισμένων κινδύνων και απειλών. Μέχρι τούδε τα κράτη μέλη δεν έχουν μπορέσει 
να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα της ζημίας στην υγεία που προκαλείται από τον 
εθισμό σε συνταγογραφούμενα φάρμακα. Οι συνέπειες για τα άτομα μπορεί να χαρακτηρισθούν 
παρόμοιες με εκείνες που δημιουργεί η έξη στην ηρωίνη ή το οινόπνευμα.  
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Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 111
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

(3α) Το πρόγραμμα υγείας μπορεί να 
συμβάλει στην εξάλειψη της ανισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, ανισότητας 
η οποία επηρεάζεται όχι μόνον από τις 
βιολογικές διαφορές αλλά κατά κύριον λόγο 
από τις δεοντολογικές και ηθικές αρχές, το 
κοινωνικό πλαίσιο, την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, τη γνώση και την 
πληροφόρηση, τις κοινωνικοοικονομικές 
διαφορές και τα προβλήματα 
γραφειοκρατίας στην απόκτηση 
πρόσβασης στην μέριμνα υπέρ της υγείας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Κατά την τελευταία 20ετία αποκτάται διαρκώς μεγαλύτερη επίγνωση του ότι οι άνδρες και οι 
γυναίκες αντιμετωπίζονται διαφορετικά στις ιατρικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες των συστημάτων 
υγείας. Υπάρχει αναμφιβόλως διάκριση βάσει του φίλου στη παροχή θεραπείας και μέριμνας. 
Τώρα είναι γενικώς δεκτό και κατανοητό ότι το φύλο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 
υγεία εξίσου σημαντικό με την κοινωνική, οικονομική και εθνοτική προέλευση. Με την εξασφάλιση 
ότι το πρόγραμμα υπέρ της υγείας δίδει προσοχή στη διάκριση βάσει του φύλου θα καταστεί δυνατό 
στο μέλλον να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι ειδικές ανάγκες των γυναικών στις ιατρικές 
υπηρεσίες και τις υπηρεσίες μέριμνας υπέρ της υγείας

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 112
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

(3β) Η αύξηση της διάρκειας υγιούς ζωής 
(HLY) με την πρόληψη των ασθενειών
είναι σημαντική για το ευ ζην των πολιτών 
της ΕΕ και συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων της διεργασίας της 
Λισσαβώνας όσον αφορά το βιώσιμο των 
δημόσιων οικονομικών που δέχονται 
πιέσεις από την αύξηση του κόστους της 
υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής 
ασφάλισης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση στην αιτιολογική σκέψη 3β (νέα) στο σχέδιο έκθεσης πρέπει να τροποποιηθεί, διότι 
παραπέμπει στις επιβαρύνσεις που επιφέρει η ασθένεια κατά τρόπο πολύ αρνητικό ο οποίος 
υιοθετεί την ιατρική προσέγγιση στην επιβάρυνση της υγείας.  Άτομα με αναπηρία 
δραστηριοποιούνται για να εξηγήσουν ότι η αναπηρία δεν συνεπάγεται ότι ένα κάποιος με 
αναπηρία είναι ασθενής ή ανίκανος.  Ως εκ τούτου η διατύπωση που έχει επιλεγεί στο σχέδιο 
έκθεσης για να δηλώνει σχέση με τις αναπηρίες κατ' αυτόν τον τρόπο είναι ατυχής.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Linda McAvan

Τροπολογία 113
Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα)

(3δ) Το Πρόγραμμα πρέπει να συμβάλει 
στον εντοπισμό των αιτίων των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και να 
ενθαρρύνει μεταξύ άλλων την ανταλλαγή 
βελτίστων πρακτικών στην προσπάθεια 
αντιμετώπισής των.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 15. Το πρόγραμμα πρέπει να εστιάζεται μεταξύ·άλλων σε μέτρα που 
βοηθούν στη μείωση των ανισοτήτων.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Linda McAvan

Τροπολογία 114
Αιτιολογική σκέψη 3ε (νέα)

(3ε) Έχει ουσιαστική σημασία η 
συστηματική συλλογή, επεξεργασία και 
ανάλυση συγκρίσιμων δεδομένων για μια 
αποτελεσματική παρακολούθηση της 
κατάστασης της υγείας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τούτο θα δώσει τη δυνατότητα 
στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την ενημέρωση του κοινού και 
να καταρτίσουν κατάλληλες στρατηγικές, 
πολιτικές και δράσεις ώστε να 
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επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας. Η συμβατότητα 
και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
και των δικτύων για την ανταλλαγή 
πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με την 
ανάπτυξη της δημόσιας υγείας πρέπει να 
επιδιώκονται στις δράσεις και τα μέτρα 
στήριξης. Το φύλο, η ηλικία και η εθνοτική 
καταγωγή αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες υγείας. Ως εκ τούτου στα 
σχετικά δεδομένα πρέπει να γίνεται η 
αντίστοιχη ανάλυση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 16. Χωρίς συστηματική συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των 
δεδομένων σε επίπεδο Κοινότητας δεν μπορεί να υπάρξει στην πράξη παρακολούθηση της υγείας. 
Επομένως είναι ουσιαστικής σημασίας να αποκτώνται αντικειμενικές, αξιόπιστες, συγκρίσιμες και 
ανταλλάξιμες πληροφορίες στο επίπεδο της Κοινότητας. Είναι εξίσου σημαντικό να λειτουργούν 
συγκρίσιμα και διαλειτουργικά συστήματα και δίκτυα στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 115
Αιτιολογική σκέψη 3 ζ (νέα)

(3ζ) Η ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών 
μπορεί να συμβάλει στη βελτιστοποίηση 
στη χρήση των πόρων υγείας και τη 
βελτίωση των παρεχομένων στους πολίτες 
υπηρεσιών. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο 
να θεσπισθούν κατευθυντήριες γραμμές 
και δείκτες για να διευκολύνεται η 
ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Linda McAvan

Τροπολογία 116
Αιτιολογική σκέψη 3η (νέα)
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(3η) Είναι σημαντική η προώθηση των 
βελτίστων πρακτικών για τις ασθένειες και 
τους τραυματισμούς για να προλαμβάνεται 
περαιτέρω επιδείνωση της υγείας και να 
αναπτύσσονται κέντρα αναφοράς για 
συγκεκριμένες παθήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 19. Αυτονόητη.

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 117
Αιτιολογική σκέψη 3η (νέα)

(3η) Έχει σημασία να προάγονται οι 
βέλτιστες πρακτικές και οι ορθές 
εναλλακτικές δυνατότητες οι οποίες μπορεί 
να είναι προτιμότερες για κοινωνικούς, 
θρησκευτικούς ή άλλους προσωπικούς 
λόγους και να προάγονται οι τελευταίες 
μέθοδοι θεραπείας νοσημάτων και 
τραυματισμών· τούτο προς πρόληψη 
περαιτέρω απωλειών υγείας·

Or. sv

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να λαμβάνεται υπόψη ότι η ιατρική περίθαλψη είναι τώρα τόσο καλής ποιότητας 
ώστε κάποιος μπορεί να επιλέξει λόγω κοινωνικών, θρησκευτικών άλλων προσωπικών 
προτιμήσεων μέθοδο θεραπείας η οποία με αντικειμενικά κριτήρια δεν είναι της ιδίας ακριβώς 
ποιότητας με κάποιαν άλλη μέθοδο. Επί παραδείγματι, κάποιος που πεθαίνει από καρκίνο μπορεί 
να προτιμά να ευρίσκεται πλησίον συγγενών αντί να παρατείνει τη ζωή του· κάποιος μπορεί να 
επιλέξει για θρησκευτικούς λόγους να μην δεχθεί να του χορηγηθεί αίμα, επί παραδείγματι, ή 
μπορεί πολύ απλώς να πιστεύει περισσότερο σε παλαιότερη μέθοδο θεραπείας και να μην επιθυμεί 
να δοκιμάσει μία περισσότερο πρόσφατη μέθοδο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνονται 
αυτές οι επιθυμίες υπόψη καθόσον η βούληση και η δέσμευση του ασθενούς συνιστούν πάντοτε 
παράγοντες κλειδί για την επιτυχία που θα έχει μια στρατηγική θεραπείας.
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Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Linda McAvan

Τροπολογία 118
Αιτιολογική σκέψη 3ι (νέα)

(3ι) Το Πρόγραμμα πρέπει να συμβάλει στη 
συλλογή δεδομένων για την κινητικότητα 
των ασθενών και την προώθηση των 
σχετικών πολιτικών καθώς επίσης και για
την κινητικότητα των επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας. Πρέπει να διευκολύνει 
την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
χώρου ηλεκτρονικής υγείας, και ειδικά την 
ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας,
μέσω κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών 
με άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 21. Η κινητικότητα ασθενών και επαγγελματιών του τομέα της υγείας 
αποτελεί βασική πρόκληση στον τομέα της υγείας στην Ένωση. Υπό το φως της νομολογίας του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο αναγνωρίζει στους ασθενείς το δικαίωμα 
επιστροφής ιατρικών εξόδων που έχουν καταβληθεί σε άλλο κράτος μέλος αλλά διακρίνει μεταξύ 
νοσοκομειακής και μη νοσοκομειακή περίθαλψης και συνδέει την άσκηση του ως άνω 
δικαιώματος με ορισμένες προϋποθέσεις για να εξασφαλίζεται οικονομικό ισοζύγιο και κοινωνική 
ασφάλιση με στόχο τη διασφάλιση προστασίας της υγείας σε υψηλό επίπεδο, απαιτείται ανάληψη 
δράσεως από την Κοινότητα για να αντιμετωπίζονται τα θέματα που σχετίζονται με την 
κινητικότητα των ασθενών και την προώθηση των πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής υγείας, 
συγκεκριμένα της περαιτέρω ανάπτυξης της 'ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας '.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 119
Αιτιολογική σκέψη 3ι (νέα)

(3ι) Το Πρόγραμμα πρέπει επίσης να 
συμβάλει στη συλλογή δεδομένων για την 
κινητικότητα των ασθενών και την 
κινητικότητα των επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας. Πρέπει να διευκολύνει 
την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
χώρου ηλεκτρονικής υγείας, και ειδικά την 
ανάπτυξη της κάρτας ηλεκτρονικής υγείας, 
ενώ θα θεσπίζει αυστηρά ποιοτικά 
κριτήρια για ιστοθέσεις που σχετίζονται με 
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την υγεία.. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Διαδίκτυο μπορεί να εξασφαλίζει τεράστια προστιθέμενη αξία προσφέροντας πλατφόρμα για 
την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγεία. Όμως 
το πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει τα απαραίτητα μέτρα που να θεσπίζουν κριτήρια ποιότητας για 
ιστοθέσεις με αντικείμενο την υγεία με σκοπό να διασφαλίζεται ότι ο ευρωπαϊκός χώρος 
ηλεκτρονικής υγείας παρέχει αξιόπιστες και ασφαλείς πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με την 
υγεία 

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 120
Αιτιολογική σκέψη 3ι (νέα)

3ι. Η προαγωγή εφαρμογών της 
τηλεματικής ιατρικής μπορεί να 
συνεισφέρει στην κινητικότητα των 
ασθενών και την ιατρική φροντίδα στην 
οικία με συνέπεια την άμβλυνση των 
πιέσεων στην πρωτογενή μέριμνα καθώς 
και τη μείωση της επιβάρυνσης από 
νόσους και τραυματισμούς.

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι εφαρμογές της τηλεματικής ιατρικής συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της κινητικότητας των 
ασθενών διευκολύνοντας την έγκαιρη και κατάλληλη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας, ενώ 
ταυτόχρονα υποβοηθούν στη μείωση των επιπτώσεων από τα νοσήματα και τους τραυματισμούς 
καθώς και στον εξορθολογισμό των δαπανών στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 121
Αιτιολογική σκέψη 3ιδ (νέα)

(3ιδ) Το πρόγραμμα πρέπει να ασχοληθεί 
ειδικά με ασθένειες που σχετίζονται με το 
φύλο (όπως είναι ο καρκίνος του μαστού 
και του προστάτη, η οστεοπόρωση, κλπ.).
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές από τις πολύ διαδεδομένες ασθένειες σχετίζονται ειδικά με το φύλο, επομένως είναι 
απαραίτητο να επιληφθεί κανείς αυτών ειδικότερα.

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 122
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Οι πολιτικές υγείας και προστασίας των 
καταναλωτών επιδιώκουν κοινούς στόχους, 
που αφορούν την προστασία από τους 
κινδύνους, τη βελτίωση των αποφάσεων των 
πολιτών και την ένταξη των θεμάτων της 
υγείας και της προστασίας των 
καταναλωτών σε όλες τις κοινοτικές 
πολιτικές. Διαθέτουν επίσης κοινά μέσα 
όπως η επικοινωνία, η ανάπτυξη των 
ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών στα 
ζητήματα της υγείας και της προστασίας των 
καταναλωτών και η προώθηση της διεθνούς 
συνεργασίας στα ζητήματα αυτά. Θέματα 
όπως η διατροφή και η παχυσαρκία, το 
κάπνισμα και άλλες σχετικές με την 
κατανάλωση επιλογές που έχουν αντίκτυπο 
στην υγεία είναι παραδείγματα εγκάρσιων 
ζητημάτων που έχουν επιπτώσεις τόσο στην 
υγεία όσο και στην προστασία των 
καταναλωτών. Η υιοθέτηση μιας κοινής 
προσέγγισης όσον αφορά τους εν λόγω 
κοινούς στόχους και μέσα θα επιτρέψει την 
αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων που είναι 
κοινές για την υγεία και για την προστασία 
των καταναλωτών. Υπάρχουν επίσης 
χωριστοί στόχοι για καθέναν από τους δύο 
τομείς της υγείας και της προστασίας των 
καταναλωτών οι οποίοι πρέπει να 
αντιμετωπιστούν μέσω ενεργειών και μέσων 
ειδικών για καθέναν από τους δύο αυτούς 
τομείς.

(4) Οι πολιτικές υγείας και προστασίας των 
καταναλωτών επιδιώκουν κοινούς στόχους, 
που αφορούν την προστασία από τους 
κινδύνους, τη βελτίωση των αποφάσεων των 
πολιτών και την ένταξη των θεμάτων της 
υγείας και της προστασίας των 
καταναλωτών σε όλες τις κοινοτικές 
πολιτικές. Διαθέτουν επίσης κοινά μέσα 
όπως η επικοινωνία, η ανάπτυξη των 
ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών στα 
ζητήματα της υγείας και της προστασίας των 
καταναλωτών και η προώθηση της διεθνούς 
συνεργασίας στα ζητήματα αυτά. Θέματα 
όπως η έλλειψη σωματικής ασκήσεως, η 
διατροφή και η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η 
κατανάλωση οινοπνευματωδών και άλλες 
σχετικές με την κατανάλωση επιλογές που 
έχουν αντίκτυπο στην υγεία είναι 
παραδείγματα εγκάρσιων ζητημάτων που 
έχουν επιπτώσεις τόσο στην υγεία όσο και 
στην προστασία των καταναλωτών. Η 
υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης όσον 
αφορά τους εν λόγω κοινούς στόχους και 
μέσα θα επιτρέψει την αποδοτικότερη και 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων που είναι κοινές για την 
υγεία και για την προστασία των 
καταναλωτών. Υπάρχουν επίσης χωριστοί 
στόχοι για καθέναν από τους δύο τομείς της 
υγείας και της προστασίας των 
καταναλωτών οι οποίοι πρέπει να 
αντιμετωπιστούν μέσω ενεργειών και μέσων 
ειδικών για καθέναν από τους δύο αυτούς 
τομείς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι αυτονόητο ότι η έλλειψη σωματικής ασκήσεως και η κατανάλωση οινοπνευματωδών 
επιδρούν αρνητικά στην υγεία.

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 123
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

(4α) Τα νέα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν 
τεράστια προβλήματα υγείας και έχουν 
ολιγότερες οικονομικές δυνατότητες για να 
τα αντιμετωπίσουν. Κατώτερες του 
απαιτουμένου επενδύσεις στην υγεία 
συνιστούν μείζον εμπόδιο για την ανάπτυξή 
τους καθώς και για την αύξηση της 
οικονομίας της διευρυμένης Ένωσης ως 
συνόλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα νέα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα υγείας από ό,τι η υπόλοιπη 
Ένωση· χρειάζεται να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις στην υγεία και την υποδομή της υγείας 
για να ευνοηθεί η ανάπτυξή τους.

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 124
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

(5α) Χρειάζεται να αυξήσει η ΕΕ την 
επένδυση σε έργα υγείας και έργα που 
σχετίζονται με την υγεία. Επ' αυτού τα 
κράτη μέλη πρέπει να προσδιορίσουν ότι οι 
βελτιώσεις στον τομέα της υγείας 
συνιστούν προτεραιότητα για τα εθνικά 
προγράμματά τους. Χρειάζεται να υπάρξει 
καλλίτερη επίγνωση των δυνατοτήτων που 
παρέχει η χρηματοδότηση από την ΕΕ για 
την υγεία. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στα κράτη 
μέλη σχετικά με τη χρηματοδότηση της 
υγείας μέσω των διαρθρωτικών ταμείων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να χρηματοδοτηθεί ως τομέας η υγεία μέσω των διαρθρωτικών ταμείων πρέπει η υγεία να 
εγγραφεί ως προτεραιότητα στα εθνικά προγράμματα των κρατών μελών. Πρέπει να επιτευχθεί 
καλλίτερη επίγνωση του κοινού, διότι δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση περί αυτής της 
δυνατότητας.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Linda McAvan

Τροπολογία 125
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Είναι προς το γενικό ευρωπαϊκό 
συμφέρον να εκπροσωπούνται και να 
προασπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο η 
υγεία, η ασφάλεια και τα οικονομικά 
συμφέροντα των πολιτών, όπως επίσης τα 
συμφέροντα των καταναλωτών για την 
ανάπτυξη προτύπων για τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες. Η επίτευξη των βασικών 
στόχων του προγράμματος μπορεί επίσης 
να εξαρτηθεί από την ύπαρξη 
εξειδικευμένων δικτύων που χρειάζονται 
επίσης την κοινοτική συμβολή για να 
μπορέσουν να αναπτυχθούν και να 
λειτουργήσουν. Λαμβάνοντας υπόψη την 
ιδιαίτερη φύση των σχετικών οργανώσεων, 
και σε περιπτώσεις εξαιρετικής 
χρησιμότητας, η ανανέωση της υποστήριξης 
που παρέχει η Κοινότητα για τη λειτουργία 
τέτοιων οργανώσεων δεν πρέπει να 
υπόκειται στην αρχή της βαθμιαίας μείωσης 
της κοινοτικής υποστήριξης.

(6) Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα 
ειδικευμένα δίκτυα παίζουν επίσης 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση της 
δημόσιας υγείας και την εκπροσώπηση 
των συμφερόντων των πολιτών στην 
πολιτική για την υγεία στην Κοινότητα. Οι 
φορείς αυτοί χρειάζονται επίσης την 
κοινοτική συμβολή για να μπορέσουν να 
αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν. Τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας και οι διατάξεις 
σχετικά με τη δημοσιονομική διαφάνεια 
για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα 
ειδικευμένα δίκτυα που πληρούν τις 
προϋποθέσεις για κοινοτική υποστήριξη 
πρέπει να καθορισθούν στην παρούσα 
απόφαση. Λαμβάνοντας υπόψη την 
ιδιαίτερη φύση των σχετικών οργανώσεων, 
και σε περιπτώσεις εξαιρετικής 
χρησιμότητας, η ανανέωση της υποστήριξης 
που παρέχει η Κοινότητα για τη λειτουργία 
τέτοιων οργανώσεων δεν πρέπει να 
υπόκειται στην αρχή της βαθμιαίας μείωσης 
της κοινοτικής υποστήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 27. Οι ΜΚΟ και τα ειδικευμένα δίκτυα διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην προώθηση της υγείας και συνεπώς πρέπει να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.



PE 367.644v01-00 24/85 AM\593879EL.doc

EL

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 126
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

(13α) Σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
Συνθήκης που προβλέπει την ισότητα 
ανδρών και γυναικών ως αρχή που διέπει 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και σύμφωνα 
με το άρθρο 3(2) της Συνθήκης που 
προβλέπει ότι η Κοινότητα επιδιώκει την 
εξάλειψη των ανισοτήτων και την 
προαγωγή της ισότητας ανδρών και 
γυναικών σε όλες τις δραστηριότητες της 
Κοινότητας, όπου εγγράφεται και η 
επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της 
υγείας, όλοι οι στόχοι και οι δράσεις που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της υγείας θα 
προωθούν καλλίτερη κατανόηση και 
αναγνώριση των αναγκών υγείας των 
ανδρών και των γυναικών και των 
αντιστοίχων προσεγγίσεων σε θέματα 
υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει των όσων προβλέπει η Συνθήκη [άρθρα 2 και 3(2) της ΣΕΚ] και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
που έχει αναλάβει η Κοινότητα για την εγγραφή του φύλου στον κύριο κορμό δραστηριοτήτων της 
πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στον παράγοντα φύλο στο πρόγραμμα, στόχος του οποίου είναι να 
συμβάλει σε υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας. Συνεπώς η προτεινόμενη αιτιολογική σκέψη 
πρέπει να εγγράφεται στο αυτό επίπεδο με την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της 
αναλογικότητας από την Συνθήκη ΕΚ.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Linda McAvan

Τροπολογία 127
Άρθρο 2

1. Το πρόγραμμα συμπληρώνει και
υποστηρίζει τις πολιτικές των κρατών 
μελών και συμβάλλει στην προστασία της 
υγείας, της ασφάλειας και των 
οικονομικών συμφερόντων των πολιτών. 

Το Πρόγραμμα συμπληρώνει, υποστηρίζει 
και εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία στις 
πολιτικές της Κοινότητας και των κρατών 
μελών και συμβάλλει στην προστασία και 
την προώθηση της υγείας του ανθρώπου 
και της ασφάλειας, με την πρόληψη των 
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ανθρώπινων ασθενειών, νόσων και 
τραυματισμών και με τη βελτίωση της 
δημόσιας υγείας.

2. Ο στόχος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 επιδιώκεται μέσω κοινών 
στόχων, σε συνδυασμό με ειδικούς 
στόχους στους τομείς της υγείας και της 
προστασίας των καταναλωτών.

(α) Οι κοινοί στόχοι για την υγεία και την 
προστασία των καταναλωτών που 
επιδιώκονται μέσω των ενεργειών και 
των μέσων που ορίζονται στο παράρτημα 
1 της παρούσας απόφασης είναι οι εξής:
- προστασία των πολιτών από τους 
κινδύνους και τις απειλές που ξεφεύγουν 
από τον έλεγχο των μεμονωμένων 
ατόμων·
- αύξηση της ικανότητας των πολιτών να 
λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις για τα 
συμφέροντά τους στον τομέα της υγείας 
αλλά και ως καταναλωτών·
– και ένταξη των στόχων της πολιτικής 
που εφαρμόζεται στους τομείς της υγείας 
και της προστασίας των καταναλωτών 
στις άλλες κοινοτικές πολιτικές.
(β) Οι συγκεκριμένοι στόχοι που 
επιδιώκονται στον τομέα της υγείας μέσω 
των ενεργειών και των μέσων που 
ορίζονται στο παράρτημα 2 της παρούσας 
απόφασης είναι οι εξής:

Οι στόχοι που επιδιώκονται μέσω των 
ενεργειών και των μέσων που ορίζονται 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης 
είναι οι εξής:

- προστασία των πολιτών από τις απειλές 
για την υγεία·

- προστασία των πολιτών από τις απειλές 
για την υγεία·

- προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε 
υγιέστερο τρόπο της ζωής·

- προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε 
υγιέστερο τρόπο της ζωής·

- συμβολή στη μείωση της επίπτωσης 
σημαντικών νόσων·

- συμβολή στη μείωση της επίπτωσης 
σημαντικών νόσων και τραυματισμών και 
της νοσηρότητας και θνησιμότητας λόγω 
αυτών· 

- και βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας.

- βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας· και

- βελτίωση των πληροφοριών και των 
γνώσεων για την ανάπτυξη της δημόσιας 
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υγείας και συμβολή στην ένταξη των 
στόχων περί υγείας σε όλες τις κοινοτικές 
πολιτικές και δραστηριότητες.

(γ) Οι συγκεκριμένοι στόχοι που 
επιδιώκονται στον τομέα της προστασίας 
των καταναλωτών μέσω των ενεργειών 
και των μέσων που ορίζονται στο 
παράρτημα 3 της παρούσας απόφασης 
είναι οι εξής:
- καλύτερη κατανόηση των καταναλωτών 
και των αγορών·
- καλύτερη νομοθεσία για την προστασία 
των καταναλωτών·
- βελτίωση των διαδικασιών επιβολής και 
παρακολούθησης και των μέσων έννομης 
προστασίας·
- και καλύτερα ενημερωμένοι και 
εκπαιδευμένοι και υπεύθυνοι 
καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 35. Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την απόφαση της Διάσκεψης 
των Προέδρων περί χωρισμού του προγράμματος. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να 
τροποποιηθούν οι σκοποί και οι στόχοι του προγράμματος για να ανταποκρίνονται στο άρθρο 152 
της Συνθήκης ΕΚ. Οι δράσεις που αντιστοιχούν στους στόχους παρουσιάζονται στο Παράρτημα. 
Αποτελεί ουσιαστική προσθήκη για να καταστούν σαφέστερα ορισμένοι οι στόχοι του 
προγράμματος. Σημαντική προσθήκη αποτελεί η μείωση στην νοσηρότητα και θνησιμότητα λόγω 
μείζονος σημασίας ασθενειών και τραυματισμών.

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 128
Άρθρο 2

1. Το πρόγραμμα συμπληρώνει και 
υποστηρίζει τις πολιτικές των κρατών 
μελών και συμβάλλει στην προστασία της 
υγείας, της ασφάλειας και των 
οικονομικών συμφερόντων των πολιτών.

Το πρόγραμμα συμπληρώνει και 
υποστηρίζει τις πολιτικές των κρατών 
μελών και συμβάλλει στην προστασία και 
την προώθηση της υγείας και της 
ασφάλειας των ανθρώπων με την 
πρόληψη των ανθρώπινων ασθενειών, 
νόσων και τραυματισμών· ούτως 
επιτυγχάνει βελτίωση της δημόσιας 
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υγείας.

2. Ο στόχος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 επιδιώκεται μέσω κοινών 
στόχων, σε συνδυασμό με ειδικούς 
στόχους στους τομείς της υγείας και της 
προστασίας των καταναλωτών.

(α) Οι κοινοί στόχοι για την υγεία και την 
προστασία των καταναλωτών που 
επιδιώκονται μέσω των ενεργειών και 
των μέσων που ορίζονται στο παράρτημα 
1 της παρούσας απόφασης είναι οι εξής:
- προστασία των πολιτών από τους 
κινδύνους και τις απειλές που ξεφεύγουν 
από τον έλεγχο των μεμονωμένων 
ατόμων·
- αύξηση της ικανότητας των πολιτών να 
λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις για τα 
συμφέροντά τους στον τομέα της υγείας 
αλλά και ως καταναλωτών·
– και ένταξη των στόχων της πολιτικής 
που εφαρμόζεται στους τομείς της υγείας 
και της προστασίας των καταναλωτών 
στις άλλες κοινοτικές πολιτικές.
(β) Οι συγκεκριμένοι στόχοι που 
επιδιώκονται στον τομέα της υγείας μέσω 
των ενεργειών και των μέσων που 
ορίζονται στο παράρτημα 2 της παρούσας 
απόφασης είναι οι εξής:

Οι στόχοι που επιδιώκονται μέσω των 
ενεργειών και των μέσων που ορίζονται 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης 
είναι οι εξής:

- προστασία των πολιτών από τις απειλές 
για την υγεία·

- προστασία των πολιτών από τις απειλές 
για την υγεία·

- παροχή περισσοτέρων δυνατοτήτων στο 
άτομο χάρις στη διευκόλυνση της 
κινητικότητας των ασθενών και της 
αυξημένης διαφάνειας μεταξύ των 
συστημάτων υγείας των διαφόρων 
κρατών μελών·

- προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε 
υγιέστερο τρόπο της ζωής·

- προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε 
υγιέστερο τρόπο της ζωής·

- συμβολή στη μείωση της επίπτωσης 
σημαντικών νόσων·

- συμβολή στη μείωση της επίπτωσης 
σημαντικών νόσων και τραυματισμών και 
της θνησιμότητας εξ αυτών·
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- βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας·

- βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας· 

(γ) Οι συγκεκριμένοι στόχοι που 
επιδιώκονται στον τομέα της προστασίας 
των καταναλωτών μέσω των ενεργειών 
και των μέσων που ορίζονται στο 
παράρτημα 3 της παρούσας απόφασης 
είναι οι εξής:
- καλύτερη κατανόηση των καταναλωτών 
και των αγορών·
- καλύτερη νομοθεσία για την προστασία 
των καταναλωτών·
- βελτίωση των διαδικασιών επιβολής και 
παρακολούθησης και των μέσων έννομης 
προστασίας·
- και καλύτερα ενημερωμένοι και 
εκπαιδευμένοι και υπεύθυνοι 
καταναλωτές.
.

– καλλίτερη πληροφόρηση και 
περισσότερη κατανόηση με σκοπό την 
επίτευξη βελτιωμένης δημόσια υγείας και 
προώθηση της εγγραφής των στόχων 
υγείας στις κοινοτικές πολιτικές.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Αποτελεί κοινή γνώση ότι η ποιότητα στα συστήματα υγείας των κρατών μελών ποικίλλει σε 
τεράστιο βαθμό, το οποίο δεικνύεται επίσης από τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Καταναλωτή για την Υγεία 
2005.  Πέραν τούτου η πλέον προηγμένη παροχή μέριμνας γίνεται ατομικότερη και για να είναι 
επιτυχές το σχέδιο θεραπείας εκάστου ασθενούς πρέπει να βασίζεται όχι μόνον στα ιατρικά 
κριτήρια που αφορούν την περίπτωσή του αλλά και σε άλλα κριτήρια, συμφέροντα και ανάγκες που 
έχει. Μακροπρόθεσμα το πρόβλημα αυτό θα επιλυθεί χάρις στην αυξημένη διαφάνεια, με το να 
ισχύουν ίσοι όροι σε οικονομικό επίπεδο και την ανάπτυξη διαφορετικών ιατρικών λύσεων. 
Βραχυπρόθεσμα είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούν οι πολίτες μας να αναζητούν πληροφορίες 
για διάφορες μορφές μέριμνας και μεθόδους θεραπείας, αλλά επίσης και σε απολύτως πρακτικό 
επίπεδο να μπορούν να αναζητούν την μέριμνα που είναι η ορθή για αυτούς ακόμη και εάν πρέπει 
να διασχίσουν σύνορα μεταξύ κρατών για να ωφεληθούν από αυτήν.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 129
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Το πρόγραμμα συμπληρώνει και
υποστηρίζει τις πολιτικές των κρατών μελών 
και συμβάλλει στην προστασία της υγείας,

Το Πρόγραμμα συμπληρώνει, υποστηρίζει 
και προσθέτει αξία στις πολιτικές των 
κρατών μελών και συμβάλλει στην 
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της ασφάλειας και των οικονομικών 
συμφερόντων των πολιτών. 

προστασία και προώθηση της υγείας και
της ασφάλειας του ανθρώπου.

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 130
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Το πρόγραμμα συμπληρώνει και 
υποστηρίζει τις πολιτικές των κρατών μελών 
και συμβάλλει στην προστασία της υγείας, 
της ασφάλειας και των οικονομικών 
συμφερόντων των πολιτών.

1. Το πρόγραμμα συμπληρώνει και 
υποστηρίζει τις κοινωνικές πολιτικές των 
κρατών μελών και συμβάλλει στην 
προστασία της υγείας, της ασφάλειας και 
των οικονομικών συμφερόντων των 
πολιτών. 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο κείμενο είναι πολύ γενικό και οι στόχοι του προγράμματος πρέπει να 
προσδιορίζουν ποιες πολιτικές των κρατών μελών εννοούν.

Τροπολογία: Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Τροπολογία 131
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο (α), πρώτο εδάφιο

- προστασία των πολιτών από τους 
κινδύνους και τις απειλές που ξεφεύγουν 
από τον έλεγχο των μεμονωμένων ατόμων·

- προστασία των πολιτών από τους 
κινδύνους και τις απειλές που ξεφεύγουν 
από τον έλεγχο των μεμονωμένων ατόμων, 
δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις σπάνιες 
και εξαιρετικά σπάνιες ασθένειες οι οποίες 
μπορούν να καταπολεμηθούν πιο 
αποτελεσματικά εάν η πείρα και οι ορθές 
πρακτικές συγκεντρωθούν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. it

Αιτιολόγηση

Ποσοστό μεγαλύτερο του 7% του ευρωπαϊκού πληθυσμού πάσχει από σπάνια ή πολύ σπάνια 
ασθένεια.  Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ασθενείς αυτοί καλούνται να αντιμετωπίσουν, πέρα 
από το δυσβάστακτο οικονομικό κόστος, πολυάριθμες δυσκολίες που οφείλονται στην έλλειψη 



PE 367.644v01-00 30/85 AM\593879EL.doc

EL

γνώσεων για τις θεραπείες, καθώς και στην ανεπάρκεια κατάλληλων ιατρικών υπηρεσιών.  
Δεδομένου ότι η συλλογή στοιχείων και η ανταλλαγή ορθών ιατρικών πρακτικών μπορεί να 
αποδειχθεί πολύ πιο χρήσιμη εφόσον γίνεται σε ευρωπαϊκό παρά σε εθνικό επίπεδο, η 
καταπολέμηση αυτού του είδους ασθενειών πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα 
του ευρωπαϊκού προγράμματος υγείας και κατά την περίοδο 2007-2013.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 132
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο (α), εδάφιο 3

- και ένταξη των στόχων της πολιτικής που 
εφαρμόζεται στους τομείς της υγείας και της 
προστασίας των καταναλωτών στις άλλες 
κοινοτικές πολιτικές.

- και ένταξη των στόχων της κοινωνικής 
πολιτικής, περιλαμβανομένων των στόχων 
της πολιτικής που εφαρμόζεται στους τομείς 
της υγείας και της προστασίας των 
καταναλωτών στις άλλες κοινοτικές 
πολιτικές,

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο κείμενο είναι πολύ γενικό και οι στόχοι του προγράμματος πρέπει να
προσδιορίζουν ποιες πολιτικές των κρατών μελών εννοούν.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 133
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο (α), εδάφιο 3α (νέο)

- αύξηση της ισότητας από 
άποψη υγείας μεταξύ των 
διαφόρων ομάδων του 
πληθυσμού·

Or. sv

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος υπάρχουν μεγάλες ανισότητες από άποψη υγείας και, επομένως, η αύξηση της 
ισότητας πρέπει να αποτελέσει βασικό μέρος των μέτρων της ΕΕ περί δημόσιας υγείας.
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Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 134
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο (α), εδάφιο 3β (νέο)

- αύξηση της κατανόησης του 
πώς ικανοποιούν τις ανάγκες 
τους για μέριμνα διάφορες 
κοινωνικές ομάδες· 

Or. sv

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να έχουν όλοι πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με βάση τις ανάγκες 
τους.

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 135
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο (α), εδάφιο 3α (νέο)

- μείωση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών 
και γυναικών στον τομέα της δημόσιας 
υγείας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα υγείας πρέπει να συνδεθεί, μεταξύ άλλων, με μέτρα που θα συμβάλουν στη μείωση 
των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης.

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Τροπολογία 136
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο (α), εδάφιο 3β (νέο)

- καταπολέμηση των προκαταλήψεων που 
συνδέονται με το φύλο και την ηλικία κατά 
τη νοσηλεία ασθενών, στα συστήματα 
ιατρικής μέριμνας, στην έρευνα και την 
κυβερνητική πολιτική.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Ένας από τους κοινούς στόχους του προγράμματος πρέπει να είναι η μείωση των ανισοτήτων 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ιατρική περίθαλψη.

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία 137
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) Οι συγκεκριμένοι στόχοι που 
επιδιώκονται στον τομέα της υγείας μέσω 
των ενεργειών και των μέσων που ορίζονται 
στο παράρτημα 2 της παρούσας απόφασης 
είναι οι εξής:

(β) Οι συγκεκριμένοι στόχοι που 
επιδιώκονται στον τομέα της υγείας μέσω 
των ενεργειών και των μέσων που ορίζονται 
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης 
είναι οι εξής:

- προστασία των πολιτών από τις απειλές για 
την υγεία·
- προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε 
υγιέστερο τρόπο της ζωής·
- συμβολή στη μείωση της επίπτωσης 
σημαντικών νόσων·
- και βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας.

- προστασία των πολιτών από τις απειλές για 
την υγεία·
- προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε 
υγιέστερο τρόπο της ζωής·
- συμβολή στη μείωση της επίπτωσης 
σημαντικών νόσων·
- βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας·
- βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών·  
και
- ενίσχυση της προσφοράς ιατρικών 
πληροφοριών στους ασθενείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των ασθενών και η βελτίωση της προσφοράς ιατρικών πληροφοριών στους ασθενείς 
πρέπει επίσης να περιληφθεί στους ειδικούς στόχους στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 138
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) Οι συγκεκριμένοι στόχοι που 
επιδιώκονται στον τομέα της υγείας μέσω 
των ενεργειών και των μέσων που ορίζονται 
στο παράρτημα 2 της παρούσας απόφασης 
είναι οι εξής:

Οι στόχοι που επιδιώκονται μέσω των 
ενεργειών και των μέσων που ορίζονται στο 
παράρτημα της παρούσας απόφασης είναι οι 
εξής:
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- προστασία των πολιτών από τις απειλές 
για την υγεία·

- προστασία των πολιτών από τις απειλές 
για την υγεία, ειδικότερα τις 
διασυνοριακές απειλές για την υγεία·

- προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε 
υγιέστερο τρόπο της ζωής·

- προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε 
υγιέστερο τρόπο της ζωής·

- συμβολή στη μείωση της επίπτωσης 
σημαντικών νόσων·

- συμβολή στη μείωση της επίπτωσης 
σημαντικών νόσων·

- και βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας.

- και βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας.

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 139
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο (β), εδάφιο 4

- και βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας.

- και βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
ιατρικής μέριμνας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Κύριος στόχος των υπηρεσιών στον τομέα της υγείας είναι η ιατρική μέριμνα και όλα τα 
συστήματα πρέπει επομένως να εστιάζονται κυρίως στον ασθενή από την άποψη της ιατρικής 
μέριμνας παρά από εκείνη των ρυθμιστικών ή οικονομικών πτυχών της υγείας. Η υγεία και η ζωή 
του ανθρώπου δεν μπορούν να μετρηθούν.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 140
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο (β), εδάφιο 3α (νέο)

- υποστήριξη της θεραπείας ανίατων 
ασθενειών και της παρηγορητικής 
ιατρικής.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Έχει μεγάλη σημασία να περιληφθεί στο πρόγραμμα στήριξη της παρηγορητική ιατρικής δεδομένου 
ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική ανάγκη για έρευνα στον τομέα αυτό.

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 141
Άρθρο 2, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Το πρόγραμμα συμβάλλει 
επιπροσθέτως: 

(α) στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας κατά τον 
καθορισμό και την υλοποίηση όλων των 
κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων, 
προωθώντας μια ολιστική προσέγγιση της 
υγείας· 

(β) στην αντιμετώπιση όλων των ειδών των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας ούτως 
ώστε όλοι οι πολίτες της ΕΕ να έχουν 
πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη συγκρίσιμων προδιαγραφών, 
ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, ηλικίας, 
παιδείας ή τόπου κατοικίας·

(γ) στην ενθάρρυνση της συνεργασίας 
μεταξύ κρατών μελών στους τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 152 της 
Συνθήκης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξάλειψη των ανισοτήτων δεν πρέπει να επικεντρωθεί μόνον στις διαφορές μεταξύ κρατών 
μελών αλλά να εφαρμοσθεί σε όλων των ειδών την άνιση μεταχείριση.

Τροπολογία: Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Τροπολογία 142
Άρθρο 2, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Το πρόγραμμα συμβάλλει 
επιπροσθέτως:
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(α) στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας κατά 
τον καθορισμό και την υλοποίηση όλων 
των κοινοτικών πολιτικών και 
δραστηριοτήτων, προωθώντας μια 
ολιστική προσέγγιση της υγείας·
(β) στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων 
στον τομέα της υγείας, με ιδιαίτερη 
προσοχή στα νέα κράτη μέλη·
(γ) στην ενθάρρυνση της συνεργασίας 
μεταξύ κρατών μελών στους τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 152 της 
Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο βασικός στόχος του προγράμματος θα είναι να αναπτυχθεί ολοκληρωμένη και διατομεακή 
στρατηγική για την υγεία για να εξασφαλισθεί η ενσωμάτωση της προστασίας και της προώθησης 
της υγείας σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και δράσεις και η καταπολέμηση των ανισοτήτων στον 
τομέα της υγείας. Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών έχει ιδιαίτερη σημασία 
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της υγείας.
Τα νέα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις στον τομέα της υγείας και τούτο πρέπει 
να αναγνωρισθεί στο νέο πρόγραμμα.

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 143
Άρθρο 2, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Το πρόγραμμα συμβάλλει 
επιπροσθέτως:
(α) στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας κατά 
τον καθορισμό και την υλοποίηση όλων 
των κοινοτικών πολιτικών και 
δραστηριοτήτων, προωθώντας μια 
ολιστική προσέγγιση της υγείας·
(β) στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας που 
υπάρχουν μεταξύ και εντός των χωρών της 
ΕΕ δρώντας κυρίως επί των κοινωνικών 
παραγόντων της ασθένειας(εργασία, 
εισόδημα, παιδεία, σύστημα σχέσεων, 
στέγαση, περιβάλλον, πρόσβαση στην 
ενημέρωση, συμμετοχή, κ.λπ)·
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(γ) στην ενθάρρυνση της συνεργασίας 
μεταξύ κρατών μελών στους τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 152 της 
Συνθήκης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στο Παράρτημα 2 - Υγεία, Στόχος 2/3, ο τίτλος και τόσο η σειρά όσο και η έμφαση των σημείων 
που απαριθμούνται δείχνουν ότι έχουν προτεραιότητα οι μεμονωμένες μορφές συμπεριφοράς που 
συχνά επηρεάζονται από κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 144
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο (γ), εδάφιο 4α (νέο)

- εξάλειψη της διαφθοράς που πλήττει τη 
διαχείριση των οργανώσεων 
καταναλωτών, των οργανώσεων με δράση 
στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης και 
άλλων ενδιαφερομένων μερών, μέσω 
επικαιροποιημένης δημοσιοποίησης στο 
Διαδίκτυο πληροφοριών σχετικά με 
εκείνους που αντλούν οφέλη από τέτοιες 
πρακτικές ή δηλώσεων σχετικά με 
συγκρούσεις συμφερόντων στις οποίες 
συμμετέχουν φορείς διαμόρφωσης της 
κοινής γνώμης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να αυξηθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην καταπολέμηση της 
διαφήμισης και των πιέσεων που προέρχονται από οργανώσεις και μεμονωμένα άτομα. 

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 145
Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Για το σκοπό της παραγράφου 1 στοιχείο 
(α) ανωτέρω, οι οικονομικές συνεισφορές 

2. Για το σκοπό της παραγράφου 1 στοιχείο 
(α) ανωτέρω, οι οικονομικές συνεισφορές 
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της Κοινότητας δεν υπερβαίνουν τα 
ακόλουθα επίπεδα:

της Κοινότητας δεν υπερβαίνουν τα 
ακόλουθα επίπεδα:

(α) 60% για τις ενέργειες που αποσκοπούν 
να συμβάλουν στην επίτευξη στόχου ο 
οποίος εντάσσεται σε κοινοτική πολιτική 
στον τομέα της υγείας και της προστασίας 
των καταναλωτών, εκτός από περιπτώσεις 
εξαιρετικής χρησιμότητας, οπότε η 
κοινοτική συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 
80%· και,

(α) 60% για τις ενέργειες που αποσκοπούν 
να συμβάλουν στην επίτευξη στόχου ο 
οποίος εντάσσεται σε κοινοτική πολιτική 
στον τομέα της υγείας, εκτός από 
περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, 
οπότε η κοινοτική συνεισφορά δεν 
υπερβαίνει το 80%· και,

(β) 60% των δαπανών λειτουργίας ενός 
φορέα που επιδιώκει στόχο γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όταν η 
υποστήριξη αυτή είναι απαραίτητη για να 
εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση των 
συμφερόντων που αφορούν την υγεία ή την 
προστασία των καταναλωτών σε κοινοτικό 
επίπεδο ή για να υλοποιηθούν οι βασικοί 
στόχοι του προγράμματος, εκτός από 
περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, 
οπότε η κοινοτική συνεισφορά δεν 
υπερβαίνει το 95%. Η ανανέωση των 
οικονομικών συνεισφορών αυτού του είδους 
δύναται να απαλλαγεί από την αρχή της 
βαθμιαίας μείωσης.

(β) 30% των δαπανών λειτουργίας ενός 
φορέα που επιδιώκει στόχο γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όταν η 
υποστήριξη αυτή είναι απαραίτητη για να 
εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση των 
συμφερόντων που αφορούν την υγεία ή την 
προστασία των καταναλωτών σε κοινοτικό 
επίπεδο ή για να υλοποιηθούν οι βασικοί 
στόχοι του προγράμματος, εκτός από 
περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, 
οπότε η κοινοτική συνεισφορά δεν 
υπερβαίνει το 60%. Η ανανέωση των 
οικονομικών συνεισφορών αυτού του είδους 
δύναται να απαλλαγεί από την αρχή της 
βαθμιαίας μείωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο πρέπει να εξασφαλίσει ότι η στήριξη χρησιμοποιείται κατά πρώτο λόγο για 
πρακτικά μέτρα και όχι για τη στήριξη των φορέων αυτών καθαυτών. Αυτό πρέπει φυσικά να 
αντανακλάται αναλόγως και στο ποσό στήριξης.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 146
Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Για το σκοπό της παραγράφου 1 
στοιχείο (α) ανωτέρω, οι οικονομικές 
συνεισφορές της Κοινότητας δεν 
υπερβαίνουν τα ακόλουθα επίπεδα:

2. Για το σκοπό της παραγράφου 1 
στοιχείο (α) ανωτέρω, οι οικονομικές 
συνεισφορές της Κοινότητας δεν 
υπερβαίνουν τα ακόλουθα επίπεδα:

(α) 60% για τις ενέργειες που αποσκοπούν (α) 60% για τις ενέργειες που αποσκοπούν 
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να συμβάλουν στην επίτευξη στόχου ο 
οποίος εντάσσεται σε κοινοτική πολιτική 
στον τομέα της υγείας και της προστασίας 
των καταναλωτών, εκτός από περιπτώσεις 
εξαιρετικής χρησιμότητας, οπότε η 
κοινοτική συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 
80%· και,

να συμβάλουν στην επίτευξη στόχου ο 
οποίος εντάσσεται σε κοινοτική πολιτική 
στον τομέα της υγείας, εκτός από 
περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, 
οπότε η κοινοτική συνεισφορά δεν 
υπερβαίνει το 80%· και

(β) 60% των δαπανών λειτουργίας ενός 
φορέα που επιδιώκει στόχο γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όταν η 
υποστήριξη αυτή είναι απαραίτητη για να 
εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση των 
συμφερόντων που αφορούν την υγεία ή 
την προστασία των καταναλωτών σε 
κοινοτικό επίπεδο ή για να υλοποιηθούν οι 
βασικοί στόχοι του προγράμματος, εκτός 
από περιπτώσεις εξαιρετικής 
χρησιμότητας, οπότε η κοινοτική 
συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 95%. Η 
ανανέωση των οικονομικών συνεισφορών 
αυτού του είδους δύναται να απαλλαγεί 
από την αρχή της βαθμιαίας μείωσης.

(β) 60% των δαπανών λειτουργίας ενός μη 
κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού φορέα, 
ανεξάρτητου από βιομηχανικά, εμπορικά 
και επιχειρηματικά ή άλλα συγκρουόμενα 
συμφέροντα που έχει μέλη στο ήμισυ 
τουλάχιστον των κρατών μελών, όπου 
αυτή η ΜΚΟ, ομάδα ασθενών ή 
ειδικευμένο δίκτυο έχει ως πρωταρχικούς 
στόχους του και δραστηριότητες την 
πρόληψη ασθενειών του ανθρώπου και 
την προώθηση της υγείας στην 
Κοινότητα, όταν η υποστήριξη αυτή είναι 
απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η 
εκπροσώπηση των συμφερόντων που 
αφορούν την υγεία σε κοινοτικό επίπεδο ή 
για να υλοποιηθούν οι βασικοί στόχοι του 
προγράμματος. Οι αιτούντες πρέπει να 
παρέχουν στην Επιτροπή πλήρη και 
επικαιροποιημένα στοιχεία για τα μέλη 
τους, τους εσωτερικούς κανονισμούς τους 
και τις πηγές χρηματοδότησης.  Σε 
περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, η 
κοινοτική συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 
95%. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του 
εάν υφίσταται ή όχι εξαιρετική 
χρησιμότητα καταρτίζονται εκ των 
προτέρων στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας που εμφαίνεται στο άρθρο 7, 
παράγραφος 1 (α) και δημοσιεύονται. Η 
ανανέωση των οικονομικών συνεισφορών 
προς ΜΚΟ, ομάδες ασθενών ή 
εξειδικευμένα δίκτυα δύναται να 
απαλλαγεί από την αρχή της βαθμιαίας 
μείωσης.

Or. en
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 147
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) 60% για τις ενέργειες που αποσκοπούν 
να συμβάλουν στην επίτευξη στόχου ο 
οποίος εντάσσεται σε κοινοτική πολιτική 
στον τομέα της υγείας και της προστασίας 
των καταναλωτών, εκτός από περιπτώσεις 
εξαιρετικής χρησιμότητας, οπότε η 
κοινοτική συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 
80%· και,

(α) 70% για τις ενέργειες που αποσκοπούν 
να συμβάλουν στην επίτευξη στόχου ο 
οποίος εντάσσεται σε κοινοτική πολιτική 
στον τομέα της υγείας και της προστασίας 
των καταναλωτών, εκτός από περιπτώσεις 
εξαιρετικής χρησιμότητας, οπότε η 
κοινοτική συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 
80%· και,

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προβλέπει αύξηση κατά 10% των πιστώσεων που προορίζονται για την επίτευξη των 
στόχων εις βάρος των αδικαιολόγητων διοικητικών δαπανών.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Linda McAvan

Τροπολογία 148
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) 60% των δαπανών λειτουργίας ενός 
φορέα που επιδιώκει στόχο γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όταν η 
υποστήριξη αυτή είναι απαραίτητη για να 
εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση των 
συμφερόντων που αφορούν την υγεία ή την 
προστασία των καταναλωτών σε κοινοτικό 
επίπεδο ή για να υλοποιηθούν οι βασικοί 
στόχοι του προγράμματος, εκτός από
περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, 
οπότε η κοινοτική συνεισφορά δεν 
υπερβαίνει το 95%. Η ανανέωση των 
οικονομικών συνεισφορών αυτού του είδους 
δύναται να απαλλαγεί από την αρχή της 
βαθμιαίας μείωσης.

(β) 75% των δαπανών λειτουργίας ενός 
φορέα ή ειδικευμένου δικτύου, που είναι μη 
κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός, 
ανεξάρτητος από βιομηχανικά, εμπορικά 
και επιχειρηματικά ή άλλα συγκρουόμενα 
συμφέροντα και έχει μέλη στο ήμισυ 
τουλάχιστον των κρατών μελών, όπου 
αυτός ο ΜΚΟ ή ειδικευμένο δίκτυο έχει ως 
πρωταρχικό στόχο του την προώθηση της 
υγείας ή την πρόληψη ή θεραπεία 
ασθενειών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
όπου αυτή η υποστήριξη είναι απαραίτητη 
για να εξασφαλισθεί η εκπροσώπηση 
συμφερόντων σε κοινοτικό επίπεδο ή για 
να υλοποιηθούν βασικοί στόχοι του 
προγράμματος. Οι αιτούντες πρέπει να 
παρέχουν στην Επιτροπή πλήρη και 
επικαιροποιημένα στοιχεία για τα μέλη 
τους, τους εσωτερικούς κανονισμούς τους 
και τις πηγές χρηματοδότησης.  Σε 
περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, η 
κοινοτική συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 
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95%. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του 
εάν υφίσταται ή όχι εξαιρετική 
χρησιμότητα καταρτίζονται εκ των 
προτέρων στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
που εμφαίνεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1 
(α) και δημοσιεύονται. Η ανανέωση των 
οικονομικών συνεισφορών αυτού του είδους  
προς ΜΚΟ και εξειδικευμένα δίκτυα
δύναται να απαλλαγεί από την αρχή της 
βαθμιαίας μείωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά τις τροπολογίες 38 και 39. Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών έχει ζωτική 
σημασία για τη χάραξη και εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της υγείας. Η ΕΕ 
παρέχει βασική χρηματοδότηση ούτως ώστε τα συμφέροντα του τομέα της υγείας να μπορούν να 
εκπροσωπούνται αποτελεσματικά σε κοινοτικό επίπεδο. Η ειδίκευση ΜΚΟ που διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση της υγείας και είναι σε θέση να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα 
προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τη χρηματοδότηση των μέτρων βάσει του 
προγράμματος. Πέραν τούτου, η εκ των προτέρων κατάρτιση κριτηρίων για να αξιολογηθεί κατά 
πόσο ισχύει εξαιρετική χρησιμότητα αναμένεται ότι θα προσδώσει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου 
για τη χρηματοδότηση.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 149
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) 60% των δαπανών λειτουργίας ενός 
φορέα που επιδιώκει στόχο γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όταν η 
υποστήριξη αυτή είναι απαραίτητη για να 
εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση των 
συμφερόντων που αφορούν την υγεία ή την 
προστασία των καταναλωτών σε κοινοτικό 
επίπεδο ή για να υλοποιηθούν οι βασικοί 
στόχοι του προγράμματος, εκτός από 
περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, 
οπότε η κοινοτική συνεισφορά δεν 
υπερβαίνει το 95%. Η ανανέωση των 
οικονομικών συνεισφορών αυτού του είδους 
δύναται να απαλλαγεί από την αρχή της 
βαθμιαίας μείωσης.

(β) 50% των δαπανών λειτουργίας ενός 
φορέα που επιδιώκει στόχο γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όταν η 
υποστήριξη αυτή είναι απαραίτητη για να 
εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση των 
συμφερόντων που αφορούν την υγεία ή την 
προστασία των καταναλωτών σε κοινοτικό 
επίπεδο ή για να υλοποιηθούν οι βασικοί 
στόχοι του προγράμματος, εκτός από 
περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, 
οπότε η κοινοτική συνεισφορά δεν 
υπερβαίνει το 95%. Η ανανέωση των 
οικονομικών συνεισφορών αυτού του είδους 
δύναται να απαλλαγεί από την αρχή της 
βαθμιαίας μείωσης.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να περιορισθούν οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας και να εστιασθούν περισσότερο 
στους στόχους.

Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 150
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) 60% των δαπανών λειτουργίας ενός 
φορέα που επιδιώκει στόχο γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όταν η 
υποστήριξη αυτή είναι απαραίτητη για να 
εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση των 
συμφερόντων που αφορούν την υγεία ή την 
προστασία των καταναλωτών σε κοινοτικό 
επίπεδο ή για να υλοποιηθούν οι βασικοί 
στόχοι του προγράμματος, εκτός από 
περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, 
οπότε η κοινοτική συνεισφορά δεν 
υπερβαίνει το 95%. Η ανανέωση των 
οικονομικών συνεισφορών αυτού του 
είδους δύναται να απαλλαγεί από την αρχή 
της βαθμιαίας μείωσης.

(β) 60% των δαπανών για έργα που 
προορίζονται για την επίτευξη βασικών 
στόχων που ορίζονται στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα προστασίας της υγείας και 
προτείνονται από ΜΚΟ των οποίων 
αποκλειστικός σκοπός είναι να επιδιώξουν 
τους στόχους που ορίζονται στο 
πρόγραμμα αυτό, ή από οργανώσεις 
ασθενών (εκτός από περιπτώσεις 
εξαιρετικής χρησιμότητας, οπότε η 
κοινοτική συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 
95%).

Or. it

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση δεν πρέπει να καταβάλλεται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις ή ενώσεις ασθενών 
μόνον και μόνον για να μπορούν να λειτουργούν. Αντ' αυτού, η χρηματοδότηση πρέπει να 
συνδέεται πάντα με την εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων που μπορούν να αξιολογούνται και να 
εγκρίνονται. Τούτο θα βοηθήσει επίσης στη διενέργεια ελέγχων σχετικά με τη χρήση της ίδιας της 
χρηματοδότησης και ιδιαίτερα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της δράσης 
που αναλαμβάνεται.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 151
Άρθρο 3, παράγραφος 3

3. Για το σκοπό της παραγράφου 1 στοιχείο 
(α) ανωτέρω, οι οικονομικές συνεισφορές 
της Κοινότητας μπορούν, όπου ενδείκνυται, 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης του 

3. Για το σκοπό της παραγράφου 1 στοιχείο 
(α) ανωτέρω, οι οικονομικές συνεισφορές 
της Κοινότητας μπορούν, όπου ενδείκνυται, 
λαμβανομένης υπόψη της φύσης του 
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επιδιωκόμενου στόχου, να περιλάβουν 
κοινή χρηματοδότηση από την Κοινότητα 
και ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή από 
την Κοινότητα και τις αρμόδιες αρχές 
άλλων συμμετεχουσών χωρών. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση, η κοινοτική συνεισφορά δεν 
υπερβαίνει το 50%, εκτός από περιπτώσεις 
εξαιρετικής χρησιμότητας, οπότε η 
κοινοτική συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 
70%. Αυτές οι κοινοτικές συνεισφορές 
μπορούν να δοθούν σε δημόσιο φορέα ή σε 
μη κερδοσκοπικό οργανισμό που 
υποδεικνύεται από το σχετικό κράτος μέλος 
ή από την οικεία αρμόδια αρχή και ο οποίος 
εγκρίνεται από την Επιτροπή.

επιδιωκόμενου στόχου, να περιλάβουν κοινή 
χρηματοδότηση από την Κοινότητα και ένα
ή περισσότερα κράτη μέλη ή από την 
Κοινότητα και τις αρμόδιες αρχές άλλων 
συμμετεχουσών χωρών. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση, η κοινοτική συνεισφορά δεν 
υπερβαίνει το 50%, εκτός από περιπτώσεις 
εξαιρετικής χρησιμότητας, οπότε η 
κοινοτική συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 
70%. Αυτές οι κοινοτικές συνεισφορές 
μπορούν να δοθούν σε δημόσιο φορέα ή σε 
μη κερδοσκοπικό οργανισμό που 
υποδεικνύεται από το σχετικό κράτος μέλος 
ή από την οικεία αρμόδια αρχή και ο οποίος 
εγκρίνεται από την Επιτροπή. Αυτές οι 
κοινοτικές συνεισφορές πρέπει να 
χορηγούνται βάσει των κριτηρίων για τις 
οργανώσεις ασθενών και καταναλωτών 
που εγκρίθηκαν από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων (Σεπτέμβριος 
2005).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προς το συμφέρον του κοινού αυτές οι κοινοτικές συνεισφορές προς τις οργανώσεις ασθενών 
και καταναλωτών να διατεθούν το συντομότερο δυνατόν μετά την έγκριση του προγράμματος 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας (2007-2013). Σχετικά κριτήρια υπάρχουν ήδη και έχουν 
εγκριθεί επισήμως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMEA) τον Σεπτέμβριο 2005. 
Όταν Επιτροπή των ΕΚ και EMEA χρησιμοποιούν τα ίδια κριτήρια θα εξασφαλισθεί συνοχή σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία: Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Τροπολογία 152
Άρθρο 3, παράγραφος 4α (νέα)

4α. Οικονομική συνδρομή μπορεί επίσης 
να παρέχεται σε οργανώσεις που:
(α) είναι μη κυβερνητικές, μη 
κερδοσκοπικές, ανεξάρτητες από τη 
βιομηχανία, εμπορικά και επιχειρηματικά 
ή άλλα αντικρουόμενα συμφέροντα και 
έχουν ως πρωταρχικούς στόχους και 
δραστηριότητες την αποφυγή, τη μείωση 
και την πρόληψη των ανθρώπινων 
ασθενειών και την προώθηση της 
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δημόσιας υγείας στην Κοινότητα, και

(β) έχουν λάβει εντολή να εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των πολιτών σε κοινοτικό 
επίπεδο από εθνικές οργανώσεις υγείας ή 
είναι αντιπροσωπευτικές, σύμφωνα με 
εθνικούς κανόνες και πρακτικές, των 
πολιτών και ασκούν τη δράση τους σε 
περιφερειακό, εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο, 
και

(γ) έχουν παράσχει στην Επιτροπή πλήρη 
και επικαιροποιημένα στοιχεία για τα μέλη 
τους, τους εσωτερικούς κανονισμούς τους 
και τις πηγές χρηματοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών έχει ζωτική σημασία για τη χάραξη και εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της υγείας. Η ΕΕ παρέχει βασική χρηματοδότηση ούτως ώστε τα 
συμφέροντα του τομέα της υγείας να μπορούν να εκπροσωπούνται αποτελεσματικά σε κοινοτικό 
επίπεδο. Η ειδίκευση ΜΚΟ περιλαμβανομένων των ομάδων ασθενών που διαδραματίζουν όλο και 
πιο σημαντικό ρόλο στην προώθηση της υγείας και είναι σε θέση να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, 
θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τη χρηματοδότηση των μέτρων βάσει του 
προγράμματος. Αυτή η τροπολογία εξασφαλίζει ότι οι διατάξεις δεν είναι υπερβολικά περιοριστικές 
για να μπορούν νέες ΜΚΟ στον τομέα της υγείας και ομάδες ασθενών να προσφέρουν τη συμβολή 
τους και υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση βάσει του προγράμματος.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 153
Άρθρο 3, παράγραφος 4α (νέα)

4α. Οικονομική συνδρομή σύμφωνα με 
την παράγραφο 2(β) ανωτέρω μπορεί να 
παρέχεται μόνον σε οργανώσεις που:
(α) είναι μη κυβερνητικές, μη 
κερδοσκοπικές, ανεξάρτητες από τη 
βιομηχανία, εμπορικά και επιχειρηματικά 
ή άλλα αντικρουόμενα συμφέροντα και 
έχουν ως πρωταρχικούς στόχους και 
δραστηριότητες την πρόληψη των 
ανθρώπινων ασθενειών και την 
προώθηση της δημόσιας υγείας στην 
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Κοινότητα και δεσμεύονται να 
υλοποιήσουν τους βασικούς στόχους του 
προγράμματος, και
(β) εκπροσωπούν τα συμφέροντα των 
πολιτών σε κοινοτικό επίπεδο, και των 
οποίων τα μέλη αποτελούν το ήμισυ 
τουλάχιστον των κρατών μελών, και
(γ) έχουν παράσχει στην Επιτροπή πλήρη 
και επικαιροποιημένα στοιχεία για τα 
μέλη τους, τους εσωτερικούς 
κανονισμούς τους και τις πηγές 
χρηματοδότησης. 
(δ) ασκούν τη δράση τους σε ευρύ φάσμα 
θεμάτων υγείας, χαρακτηρίζονται από 
υψηλά επίπεδα διοίκησης και έχουν 
εδραιωμένες διεργασίες διαβουλεύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση για ειδικές δράσεις (άρθρο 2(α)) ή για τη λειτουργία ενός 
φορέα (άρθρο 2(β)). Η βασική χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 2(β) πρέπει να παρέχεται σε 
πραγματικές ΜΚΟ που είναι ανεξάρτητες από τη βιομηχανία. Είναι επομένως σημαντικό να 
προσδιορισθούν κριτήρια για τους φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Αυτά τα 
κριτήρια πρέπει να πληρούνται από κάθε οργάνωση που επιθυμεί να λάβει χρηματοδότηση. Τούτο 
θα προσφέρει επίσης μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τη χρηματοδότηση των μέτρων βάσει του 
προγράμματος.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 154
Άρθρο 3, παράγραφος 4β (νέα)

4β. Τα κριτήρια περί εξαιρετικής 
χρησιμότητας κατά την έννοια των 
παραγράφων 2 και 3 ανωτέρω, 
καθορίζονται εκ των προτέρων στο ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας που εμφαίνεται στο 
άρθρο 7, παράγραφος 1(α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι χρηματοοικονομικές συνεισφορές της Κοινότητας μπορούν να αυξηθούν σε 
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περιπτώσεις "εξαιρετικής χρησιμότητας", έχει σημασία να καταρτισθούν εκ των προτέρων 
κριτήρια προς τούτου στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 155
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο (α), εδάφιο 3α (νέο)

- ενημέρωση του κοινού για τις δυσμενείς 
επιπτώσεις άλλων πολιτικών στην υγεία 
και την προστασία των καταναλωτών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για να δοθεί ουσιαστική προτεραιότητα στην υγεία και την προστασία των καταναλωτών, 
χρειάζεται να ενημερώνονται οι πολίτες.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 156
Άρθρο 4, υποπαράγραφος 1α (νέα)

1α. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε το 
πρόγραμμα να συνδεθεί κατά βέλτιστο 
τρόπο με άλλα κοινοτικά προγράμματα, 
δράσεις και ταμεία. Ειδικότερα η 
συνεργασία με το έβδομο πρόγραμμα 
πλαίσιο αναμένεται ότι θα ενισχύσει τον 
αντίκτυπο του προγράμματος για την 
υγεία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς ότι το θέμα της υγείας παίζει σημαντικό ρόλο και στο έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 157
Άρθρο 4, υποπαράγραφος 1β (νέα)



PE 367.644v01-00 46/85 AM\593879EL.doc

EL

1β. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι όλες οι 
δραστηριότητες που έχουν σχέση με την 
καταγραφή, επεξεργασία και κοινοποίηση 
δεδομένων είναι σύμφωνες με τη συνολική 
προσέγγιση της "ανοιχτής μεθόδου 
συντονισμού για την υγειονομική 
περίθαλψη" Η "ανοιχτή μέθοδος 
συντονισμού" πρέπει επιπλέον να 
καθιερωθεί ως η ονομασία αυτού του 
τομέα δραστηριότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι πρέπει δοθεί μεγάλη προσοχή στην αποφυγή επανάληψης των 
προσπαθειών. Ειδικότερα πάντως, είναι σημαντικό να μπει τάξη στην ορολογία σχετικά με την 
καταγραφή, επεξεργασία και κοινοποίηση δεδομένων και να καταστεί σημασιολογικά αναμφίβολη.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 158
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την 
εκτέλεση του παρόντος προγράμματος, για 
την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1, 
ορίζεται σε 1.203 εκατομμύρια ευρώ.

1. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την 
εκτέλεση του παρόντος Προγράμματος, για 
την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1, 
ορίζεται σε 2.736 εκατομμύρια ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία της υγείας του ανθρώπου ανησυχεί ιδιαίτερα τους πολίτες της ΕΕ. Ωστόσο 
παρατηρείται σημαντική έλλειψη ισορροπίας στις ετήσιες δαπάνες της ΕΕ για την υγεία σε 
σύγκριση για παράδειγμα με τις γεωργικές επιδοτήσεις (0,38 ευρώ/πολίτη για το πρόγραμμα 
συνολικά έναντι 10.000 ευρώ σε επιδοτήσεις ανά καπνοκαλλιεργητή. Η ΕΕ πρέπει να δώσει σαφές 
μήνυμα ότι ενδιαφέρεται πραγματικά για την υγεία των πολιτών της. Έως το τέλος του 
προγράμματος η ΕΕ πρέπει να δαπανά ετησίως 1 ευρώ ανά πολίτη για τις δράσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος. Το ποσό των 2 736 εκατ. ευρώ προκύπτει εάν οι ετήσιες δαπάνες αυξάνονται κατά 
5%  κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια όλου του προγράμματος ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 
1 ευρώ έως το 2013.
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Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 159
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την
εκτέλεση του παρόντος προγράμματος, για 
την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1, 
ορίζεται σε 1.203 εκατομμύρια ευρώ.

1. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την 
εκτέλεση του παρόντος Προγράμματος, για 
την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1, 
ορίζεται σε 1.500 εκατομμύρια ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος πρέπει να αυξηθεί για να καλυφθεί η προσθήκη νέων 
δράσεων και μέτρων και για να διασφαλισθεί η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εκτέλεσή του.

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 160
Άρθρο 10, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Κάθε δεύτερο έτος μετά την έγκριση 
της εκθέσεως η Επιτροπή δημοσιεύει 
έκθεση σχετικά με την κατάσταση της 
υγείας στην ΕΕ. Αυτή η έκθεση βασίζεται 
σε δεδομένα και δείκτες που καθιστούν 
δυνατή κατά κύριον λόγο τη μέτρηση του 
αποτελέσματος υπό έννοια του καθεστώτος 
της υγείας και όχι των πόρων που 
διατίθενται για τη μέριμνα υπέρ αυτής, 
όπως είναι ο αριθμός ημερών νοσηλείας 
και τα κρεβάτια νοσοκομείου.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η Εσθονία είναι κράτος που δαπανά σε αμιγώς χρηματικούς όρους πολύ ολιγότερα από ό,τι το 
Ηνωμένο Βασίλειο.  Εάν γίνεται μέτρηση των πόρων, η Εσθονία υστερεί. Εάν όμως γίνεται 
μέτρηση των γυναικών που επιβιώνουν μετά την προσβολή από καρκίνο του μαστού, τότε είναι σε 
καλλίτερη θέση από, επί παραδείγματι, το Βέλγιο  Επίσης οι λοιμώξεις από MRSA είναι πολύ 
σπανιότερες από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Για να έχουν νόημα για τους 
χρήστες οι πληροφορίες σχετικά με τη μέριμνα υπέρ της υγείας, πρέπει να μετρείται το αποτέλεσμα 
και όχι η εισροή πόρων στον τομέα.
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Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 161
Παράρτημα 2, εισαγωγή (νέα)

Η χορήγηση πόρων σε επί μέρους τομείς 
που προβλέπει το πρόγραμμα είναι αμιγώς 
ενδεικτική. Επικρατεί η εφαρμογή του 
κριτηρίου αριστείας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πρόγραμμα υπέρ της υγείας, όπως και αλλού, πρέπει σαφώς να δίδεται προτεραιότητα στην 
εφαρμογή του κριτηρίου αριστείας.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 162
Παράρτημα 2, Στόχος 1, σημείο 1, υποδιαίρεση σημείου 1.1

1.1. Ενίσχυση της ικανότητας 
αντιμετώπισης των μεταδοτικών νόσων με 
την υποστήριξη της περαιτέρω εφαρμογής 
της απόφασης αριθ. 2119/98/EK σχετικά με 
το κοινοτικό δίκτυο επιδημιολογικής 
παρακολούθησης και ελέγχου των 
μεταδοτικών ασθενειών·

1.1. Ενίσχυση της ικανότητας 
αντιμετώπισης των μεταδοτικών νόσων με 
την υποστήριξη της περαιτέρω εφαρμογής 
της απόφασης αριθ. 2119/98/EK σχετικά με 
το κοινοτικό δίκτυο επιδημιολογικής 
παρακολούθησης και ελέγχου των 
μεταδοτικών ασθενειών και με την 
συμπλήρωση των δραστηριοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη και 
τον Έλεγχο των Νόσων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να μην δημιουργείται από την υλοποίηση αυτού του προγράμματος επικάλυψη με τον 
ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νόσων

Τροπολογία: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία 163
Παράρτημα 2, Στόχος 1, σημείο 1, υποδιαίρεση σημείου 1.3
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1.3. Ανταλλαγή πληροφοριών για τις 
υπάρχουσες στρατηγικές και ανάπτυξη 
κοινών στρατηγικών για τον εντοπισμό και 
τη λήψη αξιόπιστων πληροφοριών για τις 
απειλές για την υγεία που προέρχονται από 
φυσικές, χημικές ή βιολογικές πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων των απειλών που 
προκαλούνται από εσκεμμένες ενέργειες 
διάχυσης ουσιών στο περιβάλλον, και 
ανάπτυξη και χρησιμοποίηση, όταν 
ενδείκνυται, κοινοτικών προσεγγίσεων και 
μηχανισμών· 

1.3. Ανταλλαγή πληροφοριών για τις 
υπάρχουσες στρατηγικές και ανάπτυξη 
κοινών στρατηγικών για τον εντοπισμό και 
τη λήψη αξιόπιστων πληροφοριών για τις 
απειλές για την υγεία που προέρχονται από 
φυσικές, χημικές ή βιολογικές πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων των απειλών που 
προκαλούνται από εσκεμμένες ενέργειες 
κατόπιν συνταγογραφήσεως ή εσκεμμένες 
ενέργειες διάχυσης ουσιών στο περιβάλλον, 
και ανάπτυξη και χρησιμοποίηση, όταν 
ενδείκνυται, κοινοτικών προσεγγίσεων και 
μηχανισμών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τις απειλές για την υγεία που 
συνδέονται με φυσικές, χημικές ή βιολογικές πηγές η εφαρμογή των οποίων υπόκειται σε υπόδειξη 
(όπως είναι επί παραδείγματι τα συνταγογραφούμενα φάρμακα), διότι πλείονες αυτών μπορούν να 
προκαλέσουν σημαντικά δυσμενή αποτελέσματα στην υγεία.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 164
Παράρτημα 2, Στόχος 1, σημείο 1, υποδιαίρεση σημείου 1.3

1.3. Ανταλλαγή πληροφοριών για τις 
υπάρχουσες στρατηγικές και ανάπτυξη 
κοινών στρατηγικών για τον εντοπισμό και 
τη λήψη αξιόπιστων πληροφοριών για τις 
απειλές για την υγεία που προέρχονται από 
φυσικές, χημικές ή βιολογικές πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων των απειλών που 
προκαλούνται από εσκεμμένες ενέργειες 
διάχυσης ουσιών στο περιβάλλον, και 
ανάπτυξη και χρησιμοποίηση, όταν 
ενδείκνυται, κοινοτικών προσεγγίσεων και 
μηχανισμών·

1.3. Ανταλλαγή πληροφοριών για τις 
υπάρχουσες στρατηγικές και ανάπτυξη 
κοινών στρατηγικών για τον εντοπισμό και 
τη λήψη αξιόπιστων πληροφοριών για τις 
απειλές για την υγεία που προέρχονται από 
φυσικές, χημικές ή βιολογικές πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων των απειλών που 
προκαλούνται από εσκεμμένες ενέργειες 
διάχυσης ουσιών στο περιβάλλον, και 
ανάπτυξη και χρησιμοποίηση, όταν 
ενδείκνυται, κοινοτικών προσεγγίσεων και 
μηχανισμών σε συντονισμό με το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 
των Νόσων·

Or. en
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Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 165
Παράρτημα 2, Στόχος 1, σημείο 1, υποδιαίρεση σημείου 1.4α (νέα)

1.4α Υποστήριξη δράσεων κατάρτισης 
καταλόγου ονομασιών φαρμάκων 
περιεχόντων την ίδια δραστική ουσία, ο 
οποίος να είναι προσιτός στο ευρύ κοινό,
ιδίως μέσω του Διαδικτύου.

Or. el

Αιτιολόγηση

Επειδή υπάρχουν φάρμακα με την ίδια δραστική ουσία που έχουν διαφορετικά ονόματα στα κράτη 
μέλη και προκαλούν σύγχυση στους ασθενείς είναι επιτακτικό να καταρτιστεί κατάλογος 
ονομασιών φαρμάκων που περιέχουν την ίδια δραστική ουσία που να είναι προσιτός στο ευρύ 
κοινό, όπως για παράδειγμα σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 166
Παράρτημα 2, Στόχος 1, σημείο 1, υποδιαίρεση σημείου 1.5α (νέα)

1.5α Παρακολούθηση της αντοχής των 
μικροβίων στα αντιβιοτικά καθώς και των 
ενδονοσοκομειακών (nosocomial) 
λοιμώξεων και ανάπτυξη στρατηγικών για 
την πρόληψη και αντιμετώπισή τους·

Or. el

Αιτιολόγηση

Σήμερα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο η αύξηση της αντίστασης στα αντιβιοτικά καθώς 
και η αύξηση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Επομένως, η συλλογή των δεδομένων, η 
παρακολούθηση καθώς και η ανάπτυξη στρατηγικών με σκοπό την αντιμετώπισή τους κρίνεται 
απαραίτητη.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 167
Παράρτημα 2, Στόχος 1, σημείο 1, υποδιαίρεση σημείου 1.6α (νέα)

1.6α Ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη 
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ασθενειών και τραυματισμών σε κοινωνικά 
απομονωμένα άτομα καθώς και για την 
ευαισθητοποίηση των μεταναστών σε 
θέματα υγείας.

Or. el

Τροπολογία: Linda McAvan, Dorette Corbey

Τροπολογία 168
Παράρτημα 2, Στόχος 1, σημείο 1, υποδιαίρεση σημείου 1.7α (νέα)

1.7α.  Ενίσχυση του ρόλου του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη και
τον Έλεγχο των Νόσων για να μειωθεί 
κεντρικά ο αντίκτυπος των μεταδοτικών 
νόσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να τονισθεί ο σημαντικός ρόλος του ΕΚΠΕΝ.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία  169
Παράρτημα 2, Στόχος 1, σημείο 1, υποδιαίρεση σημείου 1.7α (νέα)

1.7α. Ενθάρρυνση των κρατών μελών να 
συγκροτήσουν πραγματικά ανεξάρτητα 
όργανα ελέγχου των φαρμάκων για την 
παρακολούθηση της χρήσης και των 
αποτελεσμάτων όλων των νέων 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων από την 
ημερομηνία έγκρισής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.  Πρέπει να τονισθεί η ανάγκη πραγματικής ανεξαρτησίας και ελευθερίας των οργάνων 
αυτών από την επιρροή των φαρμακοβιομηχανιών.
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία  170
Παράρτημα 2, Στόχος 1, σημείο 2, υποδιαίρεση σημείου 2.1

2.1. Ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης των 
κινδύνων για τις καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της υγείας και ενίσχυση 
της ικανότητας συντονισμένης 
αντιμετώπισης των καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της υγείας·

2.1. Ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης των 
κινδύνων για τις καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της υγείας, 
περιλαμβανομένων διαδικασιών αμοιβαίας 
βοήθειας σε περίπτωση πανδημίας, και 
ενίσχυση της ικανότητας συντονισμένης 
αντιμετώπισης των καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της υγείας

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η πανδημία γρίπης και η αυξανόμενη απειλή άλλων ασθενειών αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των 
πλουσιότερων και των φτωχότερων χωρών της Ένωσης. Ορισμένες χώρες μπορούν να 
αντιμετωπίσουν την πρόκληση που συνιστούν οι ασθένειες, άλλες όχι. Για το λόγο αυτό, 
προτείνεται να προβλέπονται διαδικασίες και βοήθεια στις περιπτώσεις αυτές. 

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου 

Τροπολογία  171
Παράρτημα 2, Στόχος 1, σημείο 2, υποδιαίρεση σημείου 2.2α (νέα)

2.2α. Αναγνώριση του γεγονότος ότι οι 
παράγοντες υγείας που συμβάλλουν στη 
μείωση των ποσοστών γεννήσεων στην 
Ευρώπη επιτάσσουν πολιτικές που θα 
αντιμετωπίζουν δεόντως τα εν λόγω 
προβλήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπογονιμότητα που συνδέεται με την ηλικία, σε συνδυασμό με την έλλειψη πρόσβασης στην 
κατάλληλη παρέμβαση για όσους μπορούν να επωφεληθούν, είναι πιθανό να οδηγήσει σε 
επιδείνωση του αντίκτυπου στους πληθυσμούς της Ευρώπης και να συντείνει περαιτέρω στα 
συναφή προβλήματα δημογραφικών αλλαγών στην Ευρώπη. Η Κοινότητα πρέπει να δεσμευθεί να 
συστήσει και να υποστηρίξει τη δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, σε μια προσπάθεια αντιστροφής της πτωτικής τάσης των ποσοστών 
γεννήσεων και αντιμετώπισης της ανεπίλυτης πληθυσμιακής κρίσης.
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Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Τροπολογία  172
Παράρτημα 2, Στόχος 1, σημείο 2, υποδιαίρεση σημείου 2.3α (νέα)

2.3α Συμμετοχή των φτωχότερων 
τμημάτων του πληθυσμού, ιδίως των 
γυναικών, ως βασικών εταίρων στον 
προγραμματισμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση της πολιτικής υγείας, 
προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα 
καλύτερης προσαρμογής των συστημάτων 
υγείας, έτσι ώστε να καλύπτουν τις 
ανάγκες των πλέον μειονεκτικών ομάδων·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή όσων είναι εμπειρογνώμονες λόγω προσωπικής εμπειρίας μπορεί να βοηθήσει στη 
συλλογή στοιχείων σχετικά με τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην ανάπτυξη 
στατιστικών και δεικτών ανά φύλο και στην οικοδόμηση συστημάτων περίθαλψης ειδικά 
σχεδιασμένων για την κάλυψη των ομάδων πολιτών της ΕΕ που πλήττονται περισσότερο από 
μειονεκτήματα και διακρίσεις.

Τροπολογία: Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Τροπολογία  173
Παράρτημα 2, Στόχος 1, σημείο 2, υποδιαίρεση σημείου 2.5

2.5. Ανάπτυξη στρατηγικών και μηχανισμών 
για την επανεξέταση και τη βελτίωση της 
διαθεσιμότητας, της καταλληλότητας και 
της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις (π.χ. 
εργαστήρια) και εξοπλισμούς (ανιχνευτές 
κ.λπ.), καθώς επίσης και για την 
εξακρίβωση της ετοιμότητας του τομέα της 
υγείας, της ικανότητας ταχείας επέμβασής 
του και της υποδομής που διαθέτει για το 
σκοπό αυτό·

2.5. Ανάπτυξη στρατηγικών και μηχανισμών 
για την επανεξέταση και τη βελτίωση της 
διαθεσιμότητας, της καταλληλότητας και 
της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις (π.χ. 
εργαστήρια) και εξοπλισμούς (ανιχνευτές 
κ.λπ.), καθώς επίσης και για την 
εξακρίβωση της ετοιμότητας του τομέα της 
υγείας, σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την 
κατ' οίκον περίθαλψη των βαριά ασθενών, 
καθώς και την περίθαλψη ασθενών στο 
τελευταίο στάδιο σε ειδικευμένα ιδρύματα,
της ικανότητας ταχείας επέμβασής του και 
της υποδομής που διαθέτει για το σκοπό 
αυτό·

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η νοσηλεία κατ' οίκον για παρατεταμένες περιόδους και η νοσηλεία ασθενών στο τελευταίο στάδιο 
είναι θέματα η αντιμετώπιση των οποίων συχνά στις ευρωπαϊκές χώρες αφήνεται στις οικογένειες, 
με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές οικονομικές, αλλά και ψυχολογικές συνέπειες. Η ΕΕ, πάντα 
σε πλαίσιο σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας, θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα 
τουλάχιστον αναγνωρίζοντας τις πραγματικές διαστάσεις του φαινομένου, για να εξασφαλίζει στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τη συνέχεια μεταξύ της νοσοκομειακής περίθαλψης και της κατ' οίκον 
περίθαλψης/περίθαλψης σε ειδικευμένο ίδρυμα για βαριά ασθενείς ή ασθενείς στο τελευταίο 
στάδιο (π.χ. κέντρο παρηγορητικής αγωγής).

Τροπολογία: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία  174
Παράρτημα 2, Στόχος 1, σημείο 2, υποδιαίρεση σημείου 2.7α (νέα)

2.7α. Διερεύνηση των θεραπευτικών 
δυνατοτήτων της συμπληρωματικής και 
της εναλλακτικής ιατρικής για τη μείωση 
του προβλήματος της θνησιμότητας και 
της νοσηρότητας σε σχέση με τα 
συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, ενώ προορίζονται για τη μείωση της θνησιμότητας και της 
νοσηρότητας, αποτελούν επίσης αιτία θνησιμότητας και νοσηρότητας. Σύμφωνα με μελέτη που 
πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα είναι η τέταρτη έως έκτη βασική 
αιτία θανάτου στις ΗΠΑ. Οι ασθενείς ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις παρενέργειες και την 
τοξικότητα πολλών συμβατικών φαρμάκων και αναζητούν λιγότερο τοξικές εναλλακτικές λύσεις. 
Συνεπώς, η έρευνα για τις θεραπευτικές ιδιότητες της συμπληρωματικής ιατρικής αποτελεί 
σημαντική δράση η οποία πρέπει να προστεθεί στο πρόγραμμα.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία  175
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο3, υποδιαίρεση σημείου 3.1

3.1. Καθοριστικοί για την υγεία παράγοντες 
που συνδέονται με τους εθισμούς, και ιδίως 
με τον καπνό, το οινόπνευμα, τα ναρκωτικά 
και άλλες εθιστικές ουσίες·

3.1. Καθοριστικοί για την υγεία παράγοντες 
που συνδέονται με τους εθισμούς, και ιδίως 
με τον καπνό, το οινόπνευμα, 
συνταγογραφούμενα φάρμακα όπως οι 
βενζοδιαζεπίνες, τα παράνομα ναρκωτικά 
και άλλες εθιστικές ουσίες·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στην απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της δημόσιας υγείας (2003-2008), στο σκέλος των καθοριστικών για την υγεία παραγόντων του 
δημόσιου προγράμματος υγείας, περιλαμβάνεται η πρόληψη των ναρκωτικών. Είναι σημαντικό να 
αναγνωρίζεται στην ανά χείρας απόφαση το πρόβλημα της βλάβης της υγείας από τα ναρκωτικά, 
που προκαλείται από τον εθισμό σε (νομίμως) συνταγογραφούμενα ναρκωτικά· αυτό θα γίνει με το 
να περιληφθούν τα συνταγογραφούμενα ναρκωτικά στους καθοριστικούς για την υγεία παράγοντες. 
Οι συνέπειες για τα άτομα μπορεί να είναι παρόμοιες με εκείνες που δημιουργεί ο εθισμός στην 
ηρωίνη ή το οινόπνευμα.  

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία  176
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο34, υποδιαίρεση σημείου 3.1

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. pl

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης 

Τροπολογία  177
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο 3, υποδιαίρεση σημείου 3.1α (νέα)

3.1.a. Πρακτικές για μια πιο υγιεινή ζωή, 
με στόχο τη βελτίωση της υγείας των 
παιδιών·

Or. en

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία  178
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο 3, υποδιαίρεση σημείου 3.2

3.2. Καθοριστικοί για την υγεία παράγοντες 
που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, και 
ιδίως με τη διατροφή και τη σωματική 

3.2. Καθοριστικοί για την υγεία παράγοντες 
που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, και 
ιδίως με τη διατροφή και τη σωματική 
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δραστηριότητα, τη σεξουαλική και την 
αναπαραγωγική υγεία·

δραστηριότητα, τη σεξουαλική και την 
αναπαραγωγική υγεία και την ψυχική υγεία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθοριστικοί παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής έχουν αυξανόμενη επίδραση στην 
ψυχική υγεία, π.χ. επαγγελματικό στρες και κατάθλιψη.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 179
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο 3, υποδιαίρεση σημείου 3.3

3.3. Καθοριστικοί για την υγεία παράγοντες 
κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ανισότητες όσον 
αφορά την υγεία και στον αντίκτυπο των 
κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων 
στην υγεία• 

3.3. Καθοριστικοί για την υγεία παράγοντες 
κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ανισότητες όσον 
αφορά την υγεία και στον αντίκτυπο των 
κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων 
στην υγεία, καθώς και στις διακρίσεις εις 
βάρος ευάλωτων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών με 
αναπηρίες• 

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν δράσεις για τη μείωση των διακρίσεων ευάλωτων ομάδων, 
όπως τα άτομα με αναπηρίες σε θέματα υγείας.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία  180
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο 3, υποδιαίρεση σημείου 3.3β (νέα)

3.3.β Εντοπισμός των αιτίων των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας που 
έχουν αντίκτυπο στην πρόληψη και τη 
βέλτιστη ιατρική φροντίδα, με ιδιαίτερη 
προσοχή στις ανισότητες στον τομέα της 
υγείας στα νέα κράτη μέλη· θα πρέπει, ως 
εκ τούτου, να καταβληθούν προσπάθειες 
για να εξασφαλισθεί στα νέα κράτη μέλη η 
συμμετοχή οργανώσεων/δραστηριοτήτων 
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στις δράσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα υπάρχουν μείζονες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και στο εσωτερικό τους ως προς 
το μέσο όρο ζωής των πολιτών, την κατάσταση υγείας τους και την πρόσβασή τους στην 
περίθαλψη. Τούτο ισχύει κυρίως για τα νέα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, έχει ζωτική σημασία να 
λαμβάνει το πρόγραμμα μέτρα για τον περιορισμό τους και για τη συμμετοχή των κρατών μελών.

Τροπολογία: Frederika Brepoels, Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία  181
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο 3, υποδιαίρεση σημείου 3.4

3.4. Καθοριστικοί για την υγεία 
παράγοντες περιβαλλοντικού χαρακτήρα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στον αντίκτυπο των 
περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία·

3.4. Καθοριστικοί για την υγεία 
παράγοντες περιβαλλοντικού χαρακτήρα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στον αντίκτυπο των 
περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία, 
περιλαμβανομένης της έκθεσης σε τοξικές 
χημικές ουσίες, όπως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες, τοξικές για την 
αναπαραγωγή και αλλεργιογόνες ουσίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκθεση σε τοξικές χημικές ουσίες και ιδιαίτερα σε καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, τοξικές για 
την αναπαραγωγή και αλλεργιογόνες ουσίες είναι μια από τις βασικές ανησυχίες των ευρωπαίων 
πολιτών και ιδίως των ευάλωτων ατόμων, όπως τα νεογνά, τα παιδιά, οι έγκυοι· θα πρέπει, κατά 
συνέπεια, να περιληφθεί στις δράσεις του προγράμματος.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία  182
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο 3, υποδιαίρεση σημείου 3.4

3.4. Καθοριστικοί για την υγεία παράγοντες 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα, με ιδιαίτερη 
έμφαση στον αντίκτυπο των 
περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία·

3.4. Καθοριστικοί για την υγεία παράγοντες 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα, με ιδιαίτερη 
έμφαση στον αντίκτυπο των 
περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία, 
ιδίως της ποιότητας του αέρα στους 
εσωτερικούς χώρους και της πολλαπλής 
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έκθεσης σε χημικές ουσίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκθεση σε ρύπους εσωτερικού χώρου αναγνωρίζεται ότι συντείνει σε μεγάλο βαθμό στην 
ανάπτυξη ευρέος φάσματος ασθενειών που σχετίζονται με το περιβάλλον, περιλαμβανομένων των 
αλλεργιών και των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων αναπνευστικών παθολογιών. Πολλοί ρύποι 
έχουν βρεθεί σε εσωτερικούς χώρους και για πολλούς από αυτούς οι συγκέντρωση σε εσωτερικούς 
χώρους είναι υψηλότερη σε σχέση με τους εξωτερικούς χώρους.  Οι συνέπειες της έκθεσης σε 
χημικές ουσίες εξακολουθούν να αξιολογούνται για κάθε χημική ουσία χωριστά, με αποτέλεσμα να 
υποτιμώνται συστηματικά οι δυνητικές συνέπειες. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στην ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς  χώρους και στην πολλαπλή έκθεση σε χημικές 
ουσίες.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης 

Τροπολογία  183
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο 3, υποδιαίρεση σημείου 3.4α (νέα)

3.4.α Ανάλυση των γενετικών 
καθοριστικών παραγόντων σημαντικών 
ασθενειών και ανάπτυξη στρατηγικών 
πρόληψης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη. Αντικαθιστά την τροπολογία 68.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 184
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο 3, υποδιαίρεση σημείου 3.5α (νέα)

3.5α Ανάπτυξη στρατηγικών και 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών με στόχο την 
πρόληψη αναπηριών, όπου είναι δυνατόν, 
καθώς και την προαγωγή της υγείας 
ατόμων με αναπηρία·

Or. el
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν δράσεις για ανάπτυξη στρατηγικών και ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών για την πρόληψη των αναπηριών όπου αυτό είναι εφικτό καθώς και την προαγωγή της 
υγείας ατόμων με αναπηρία. 

Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία  185
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο 3, υποδιαίρεση σημείου 3.5α (νέα)

3.5α Υποστήριξη της ανάπτυξης μονάδων 
εκπαίδευσης για τη διατροφή για γονείς και 
παιδιά, με μέτρα που θα προσεγγίζουν 
επίσης τα στρώματα του πληθυσμού που 
είναι απομακρυσμένα από την εκπαίδευση. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Το υπέρβαρος και η παχυσαρκία στα παιδιά, που έχουν ως πιθανή συνέπεια τη διατήρηση της 
κατάστασης αυτής στην ενήλικη ζωή, λόγω εσφαλμένων διαιτολογίων, αποτελούν αυξανόμενο 
πρόβλημα στην Ευρώπη. Με τη λήψη στοχοθετημένων μέτρων, τα οποία θα διαμορφωθούν έτσι 
ώστε να καλύπτονται τα στρώματα του πληθυσμού που είναι απομακρυσμένα από την εκπαίδευση, 
αναμένεται ότι θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα.

Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία  186
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο 3, υποδιαίρεση σημείου 3.5β (νέα)

3.5β Υποστήριξη στρατηγικών για 
προληπτικά μέτρα υγείας στις επιχειρήσεις·

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατίθενται στις επιχειρήσεις "στοιχεία προαγωγής της υγείας", τα οποία θα μπορούν 
να χρησιμοποιούν για να παρέχουν εκπαίδευση σε θέματα υγείας για το προσωπικό τους και για να 
προστατεύουν την υγεία του. 
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Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία  187
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο 3, υποδιαίρεση σημείου 3.5γ (νέα)

3.5γ Υποστήριξη μέτρων για τη βελτίωση 
της διάγνωσης και της θεραπείας για τα 
ηλικιωμένα άτομα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να υποστηρίξουν τον τομέα της γηριατρικής.  Η διάγνωση και η 
θεραπεία για τα ηλικιωμένα άτομα που πάσχουν από τις λεγόμενες ασθένειες του γήρατος 
απαιτούν ειδική προσοχή και χωριστές μεθόδους.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία  188
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο 3, υποδιαίρεση σημείου 3.7α (νέα)

3.7α Γενετικοί καθοριστικοί παράγοντες
και γενετικοί έλεγχοι, προσωπικοί και 
βιολογικοί παράγοντες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα θέματα αυτά αναφέρονται ρητά στο νομικό κείμενο του τρέχοντος προγράμματος δημόσιας 
υγείας αλλά απουσιάζουν από το κείμενο του νέου προγράμματος δημόσιας υγείας.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία  189
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο 3, υποδιαίρεση σημείου 3.7β (νέα)

3.7β Πτυχές της υγείας που σχετίζονται με 
το φύλο και την ηλικία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα θέματα υγείας που σχετίζονται με το φύλο δεν φύλου και οι ανισότητες μεταξύ γυναικών και 
ανδρών ως προς την υγεία. Η γήρανση αναφέρεται στην εισαγωγή της πρότασης αλλά απουσιάζει 
από το σχέδιο νομοθετικού κειμένου.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία  190
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο 3, υποδιαίρεση σημείου 3.7β (νέα)

3.7β Πτυχές της υγείας που σχετίζονται με 
το φύλο και την ηλικία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει αυτόνομες δράσεις για τις πτυχές της υγείας που 
σχετίζονται με το φύλο και την ηλικία, δεδομένων των διαφορών λόγω φύλου που υπάρχουν ως 
προς την υγεία μεταξύ ανδρών και γυναικών και των πολλαπλών συνεπειών που έχει στην υγεία η 
αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία  191
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.1

4.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών για 
σημαντικές νόσους που έχουν ιδιαίτερη 
σημασία, σε σχέση με τη συνολική 
επιβάρυνση από τις νόσους στην Κοινότητα, 
και για τις οποίες η κοινοτική δράση μπορεί 
να προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία 
στις εθνικές προσπάθειες·

4.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών για 
σημαντικές νόσους που έχουν ιδιαίτερη 
σημασία, σε σχέση με τη συνολική 
επιβάρυνση από τις νόσους και τα βασικά 
αίτια δυνάμει απώλειας ετών ζωής και 
αναπηριών στην Κοινότητα (ιδίως 
καρδιαγγειακές παθήσεις), και για τις 
οποίες η κοινοτική δράση μπορεί να 
προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία 
στις εθνικές προσπάθειες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δίνεται έμφαση τόσο στις ίδιες τις ασθένειες όσο και στα αίτιά τους.



PE 367.644v01-00 62/85 AM\593879EL.doc

EL

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία  192
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.1

4.1.  Ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών για 
σημαντικές νόσους που έχουν ιδιαίτερη 
σημασία, σε σχέση με τη συνολική 
επιβάρυνση από τις νόσους στην Κοινότητα, 
και για τις οποίες η κοινοτική δράση μπορεί 
να προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία 
στις εθνικές προσπάθειες· 

4.1.  Ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών για 
σημαντικές νόσους που έχουν ιδιαίτερη 
σημασία, σε σχέση με τη συνολική 
επιβάρυνση από τις νόσους στην Κοινότητα, 
ιδίως καρδιαγγειακές παθήσεις, ψυχικές 
ασθένειες, καρκίνο, διαβήτη και 
πνευμονοπάθειες, και για τις οποίες η 
κοινοτική δράση μπορεί να προσδώσει 
σημαντική προστιθέμενη αξία στις εθνικές 
προσπάθειες· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία αφενός να απευθυνόμαστε στον ευρύτερο πληθυσμό και αφετέρου να εντοπίζουμε 
τον πληθυσμό υψηλού κινδύνου, εργαζόμενοι έτσι ταυτόχρονα σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας πρόληψης. Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) 
σχετικά με την υγεία στην Ευρώπη το 2005 εκτιμάται, για παράδειγμα, ότι οι παράλληλες μειώσεις 
σε ολόκληρο τον πληθυσμό της αρτηριακής πίεσης, της παχυσαρκίας, της χοληστερίνης και της
κατανάλωσης καπνού θα περιορίσουν στο λιγότερο από το μισό τις καρδιαγγειακές παθήσεις.
Η μετάδοση των βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη της Ευρώπη θα προσθέσει αξία στις εθνικές 
στρατηγικές υγείας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρόληψη, καθώς και στην ανάπτυξη 
και την εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη. Η δράση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 
δικαιολογείται επίσης προς χάριν της αντιμετώπισης των ανισοτήτων μεταξύ κρατών μελών, π.χ. 
με την ανάλυση των ουσιαστικών πολιτικών επιλογών. 

Τροπολογία: Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Τροπολογία  193
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.1

4.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών για 
σημαντικές νόσους που έχουν ιδιαίτερη 
σημασία, σε σχέση με τη συνολική 
επιβάρυνση από τις νόσους στην Κοινότητα, 
και για τις οποίες η κοινοτική δράση μπορεί 
να προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία 
στις εθνικές προσπάθειες·

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών για 
σημαντικές νόσους που έχουν ιδιαίτερη 
σημασία, σε σχέση με τη συνολική 
επιβάρυνση από τις νόσους στην 
Κοινότητα, ιδίως καρδιαγγειακές 
παθήσεις, ψυχικές ασθένειες, καρκίνο και 
διαβήτη, και για τις οποίες η κοινοτική 
δράση μπορεί να προσδώσει σημαντική 
προστιθέμενη αξία στις εθνικές 
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προσπάθειες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία αφενός να απευθυνόμαστε στον ευρύτερο πληθυσμό και αφετέρου να εντοπίζουμε 
τον πληθυσμό υψηλού κινδύνου, εργαζόμενοι έτσι ταυτόχρονα σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας πρόληψης. Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) 
σχετικά με την υγεία στην Ευρώπη το 2005 εκτιμάται, για παράδειγμα, ότι οι παράλληλες μειώσεις 
σε ολόκληρο τον πληθυσμό της αρτηριακής πίεσης, της παχυσαρκίας, της χοληστερίνης και της 
κατανάλωσης καπνού θα περιορίσουν στο λιγότερο από το μισό τις καρδιαγγειακές παθήσεις (οι 
καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η βασική αιτία θνησιμότητας και νοσηρότητας στην Ευρώπη). 

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία  194
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.1

4.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών για 
σημαντικές νόσους που έχουν ιδιαίτερη 
σημασία, σε σχέση με τη συνολική 
επιβάρυνση από τις νόσους στην Κοινότητα, 
και για τις οποίες η κοινοτική δράση μπορεί 
να προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία 
στις εθνικές προσπάθειες·

4.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών για 
σημαντικές νόσους, όπως καρδιαγγειακές 
παθήσεις, καρκίνο, διαβήτη ή 
ρευματοπάθειες, που έχουν ιδιαίτερη 
σημασία, σε σχέση με τη συνολική 
επιβάρυνση από τις νόσους στην Κοινότητα, 
και για τις οποίες η κοινοτική δράση μπορεί 
να προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία 
στις εθνικές προσπάθειες· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον οι πιο σοβαρές ασθένειες.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία  195
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.2

4.2 Κατάρτιση και εφαρμογή στρατηγικών 
και μέτρων για την πρόληψη των νόσων, 
ιδίως με τον εντοπισμό βέλτιστων 
πρακτικών και την ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων, 

4.2 Κατάρτιση και εφαρμογή στρατηγικών 
και μέτρων για την πρόληψη των νόσων και 
την αποκατάσταση, ιδίως με
- την εστίαση στην πρωταρχική πρόληψη 
(για την πρόληψη της ανάπτυξης κινδύνου 
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που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη 
δευτεροβάθμια πρόληψη, τη διενέργεια 
προληπτικών εξετάσεων και την έγκαιρη 
ανίχνευση των νόσων·

ασθενείας στις επόμενες γενιές),
- την ανάπτυξη πρωτοβάθμιας πρόληψης 
σε ασυμπτωματικούς ενηλίκους, 
περιλαμβανομένων της μαζικής πρόληψης 
και των στρατηγικών υψηλού κινδύνου,
- τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και 
την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και 
συστάσεων (με ιδιαίτερη έμφαση στις 
στρατηγικές που στοχεύουν στην κάλυψη
του χάσματος μεταξύ κατευθυντήριων 
γραμμών, συστάσεων και ουσιαστικής 
πρακτικής), που θα αφορούν, μεταξύ 
άλλων, τη δευτεροβάθμια πρόληψη, τη 
διενέργεια προληπτικών εξετάσεων και την 
έγκαιρη ανίχνευση των νόσων
- την προώθηση και την ανάπτυξη 
εργαλείων αξιολόγησης του κινδύνου, και
- την αντιμετώπιση των διαφορών λόγω 
φύλου και της γήρανσης του πληθυσμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόληψη πρέπει να αντιμετωπίζεται σφαιρικά, π.χ. τόσο στη νεαρή και προχωρημένη ηλικία, 
στον ανδρικό και γυναικείο πληθυσμό που δεν διατρέχει κίνδυνο, όσο και στον πληθυσμό που έχει 
υποφέρει από ασθένειες στο παρελθόν. Τούτο μπορεί να υλοποιηθεί απλώς και μόνο με την 
παροχή πρόσβασης στους επαγγελματίες του τομέα πρωτοβάθμιας περίθαλψης και τους ιατρούς 
γενικής ιατρικής στα εργαλεία αξιολόγησης του κινδύνου. Απαιτείται ιδιαίτερη εστίαση στην 
ιατρική εκπαίδευση. 

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία  196
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.2

4.2. Κατάρτιση και εφαρμογή στρατηγικών 
και μέτρων για την πρόληψη των νόσων, 
ιδίως με τον εντοπισμό βέλτιστων 
πρακτικών και την ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων, 
που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη 
δευτεροβάθμια πρόληψη, τη διενέργεια 
προληπτικών εξετάσεων και την έγκαιρη 
ανίχνευση των νόσων·

4.2. Κατάρτιση και εφαρμογή στρατηγικών 
και μέτρων για την πρόληψη των νόσων, 
ιδίως με τον εντοπισμό βέλτιστων 
πρακτικών και την ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων, 
που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη 
δευτεροβάθμια πρόληψη, τη διενέργεια 
προληπτικών εξετάσεων και την έγκαιρη 
ανίχνευση των νόσων. Πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στις ασθένειες που 
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αναφέρονται ανωτέρω στο σημείο 4.1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία αφενός να απευθυνόμαστε στον ευρύτερο πληθυσμό και αφετέρου να εντοπίζουμε 
τον πληθυσμό υψηλού κινδύνου, εργαζόμενοι έτσι ταυτόχρονα σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας πρόληψης. Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) 
σχετικά με την υγεία στην Ευρώπη το 2005 εκτιμάται, για παράδειγμα, ότι οι παράλληλες μειώσεις 
σε ολόκληρο τον πληθυσμό της αρτηριακής πίεσης, της παχυσαρκίας, της χοληστερίνης και της 
κατανάλωσης καπνού θα περιορίσουν στο λιγότερο από το μισό τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Η 
μετάδοση των βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη της Ευρώπη θα προσθέσει αξία στις εθνικές 
στρατηγικές υγείας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρόληψη, καθώς και στην ανάπτυξη 
και την εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη. Η δράση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 
δικαιολογείται επίσης προς χάριν της αντιμετώπισης των ανισοτήτων μεταξύ κρατών μελών, π.χ. 
με την ανάλυση των ουσιαστικών πολιτικών επιλογών. 

Τροπολογία: Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Τροπολογία  197
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.2

4.2. Κατάρτιση και εφαρμογή στρατηγικών 
και μέτρων για την πρόληψη των νόσων, 
ιδίως με τον εντοπισμό βέλτιστων 
πρακτικών και την ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων, 
που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη 
δευτεροβάθμια πρόληψη, τη διενέργεια 
προληπτικών εξετάσεων και την έγκαιρη 
ανίχνευση των νόσων·

4.2 Κατάρτιση και εφαρμογή στρατηγικών 
και μέτρων για την πρόληψη των νόσων, 
ιδίως με τον εντοπισμό βέλτιστων 
πρακτικών και την ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων, 
που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη 
δευτεροβάθμια πρόληψη, τη διενέργεια 
προληπτικών εξετάσεων και την έγκαιρη 
ανίχνευση των νόσων. Πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στις ασθένειες που 
αναφέρονται ανωτέρω στο σημείο 4.1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετάδοση των βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη της Ευρώπη θα προσθέσει αξία στις εθνικές 
στρατηγικές υγείας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρόληψη, καθώς και στην ανάπτυξη 
και την εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη. Η δράση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 
δικαιολογείται επίσης προς χάριν της αντιμετώπισης των ανισοτήτων μεταξύ κρατών μελών, π.χ. 
με την ανάλυση των ουσιαστικών πολιτικών επιλογών. 
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Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία  198
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.2

4.2. Κατάρτιση και εφαρμογή στρατηγικών 
και μέτρων για την πρόληψη των νόσων, 
ιδίως με τον εντοπισμό βέλτιστων 
πρακτικών και την ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων, 
που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη 
δευτεροβάθμια πρόληψη, τη διενέργεια 
προληπτικών εξετάσεων και την έγκαιρη 
ανίχνευση των νόσων· 

4.2. Κατάρτιση και εφαρμογή στρατηγικών 
και μέτρων για την πρόληψη των νόσων, 
ιδίως στην περίπτωση σημαντικών νόσων 
όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο 
καρκίνος, ο διαβήτης ή οι ρευματοπάθειες, 
με τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και 
την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και 
συστάσεων, που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, 
τη δευτεροβάθμια πρόληψη, τη διενέργεια 
προληπτικών εξετάσεων και την έγκαιρη 
ανίχνευση των νόσων· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Και στο σημείο αυτό, πρέπει να δοθεί έμφαση στις σημαντικές νόσους, δεδομένου ότι στην 
περίπτωση αυτή τα μέτρα πρόληψης, διενέργειας προληπτικών εξετάσεων και έγκαιρης ανίχνευσης 
μπορούν να έχουν μέγιστο αντίκτυπο σε μεγάλο αριθμό πασχόντων. 

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 199
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.2

4.2. Κατάρτιση και εφαρμογή στρατηγικών 
και μέτρων για την πρόληψη των νόσων, 
ιδίως με τον εντοπισμό βέλτιστων 
πρακτικών και την ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων, 
που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη 
δευτεροβάθμια πρόληψη, τη διενέργεια 
προληπτικών εξετάσεων και την έγκαιρη 
ανίχνευση των νόσων, ιδίως στη περίπτωση 
των σημαντικών νόσων. 

4.2. Κατάρτιση και εφαρμογή στρατηγικών 
και μέτρων για την πρόληψη των νόσων, 
ιδίως με τον εντοπισμό βέλτιστων 
πρακτικών και την ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων, 
που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη 
δευτεροβάθμια πρόληψη, τη διενέργεια 
προληπτικών εξετάσεων και την έγκαιρη 
ανίχνευση των νόσων, ιδίως μειζόνων 
νόσων, όπως ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες, 
ο διαβήτης, οι ψυχικές παθήσεις, οι 
ρευματοπάθειες κτλ.  

Or. de



AM\593879EL.doc 67/85 PE 367.644v01-00

EL

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Frederika Brepoels

Τροπολογία  200
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.2α (νέα)

4.2α Προετοιμασία στρατηγικών και 
μέτρων για την ανοσοποίηση και τον 
εμβολιασμό και συστάσεις για την 
εφαρμογή τους. 

Or. en

Τροπολογία: Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Τροπολογία  201
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.2, υποπαράγραφος 1α (νέα)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή υποβάλλει, στο 
πλαίσιο του παρόντος προγράμματος 
πλαισίου, προτάσεις για συστάσεις του 
Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη, τη 
διάγνωση και τον έλεγχο των ακόλουθων 
ασθενειών:

• καρδιαγγειακές παθήσεις,
• διαβήτης,
• καρκίνος,
• ψυχικές ασθένειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τέσσερις αυτές ασθένειες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο τμήμα της επιβάρυνσης της Ευρώπης 
από τις ασθένειες.
Η μετάδοση των βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη της Ευρώπη θα προσθέσει αξία στις εθνικές 
στρατηγικές υγείας.  Οι δράσεις της ΕΕ δικαιολογούνται επίσης τόσο από άποψη 
αποτελεσματικότητας όσο και για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών με 
τη μείωση της ασυνέπειας στις εθνικές πολιτικές.  Οι ασθένειες έχουν ήδη επισύρει, σε διάφορους 
βαθμούς, την προσοχή της ΕΕ, αλλά χωρίς συνέπεια. Άρα, η Ευρώπη πρέπει να συμβάλει πλέον 
στην πρόληψη, τη διάγνωση και τον έλεγχο στους τομείς αυτούς.
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Τροπολογία: Georgs Andrejevs, Alojz Peterle

Τροπολογία  202
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.3α (νέα)

4.3α Ανάπτυξη στρατηγικών και μέτρων 
για την αντιμετώπιση των αιτίων των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μέσω 
της πρόληψης και της προώθησης μιας 
συνειδητοποιημένης σε θέματα υγείας 
συμπεριφοράς, της μείωσης των ασθενειών
και της βέλτιστης ιατρικής φροντίδας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας αποτελεί προτεραιότητα του 
προγράμματος. Για παράδειγμα, τα νέα κράτη μέλη ποτέ δεν επωφελήθηκαν από την προώθηση 
του Ευρωπαϊκού Κώδικα κατά του καρκίνου.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 203
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.3α (νέα)

4.3α Υποστήριξη ενεργειών και 
ενημέρωσης για την κινητικότητα των 
ασθενών όσον αφορά πληροφόρηση και 
ενημέρωση για θεραπευτικές αγωγές που 
δεν υπάρχουν σε κράτος μέλος προέλευσης 
του ασθενή αλλά και όσον αφορά την 
πρόσβαση σε θεραπευτικές αγωγές που,
ενώ επείγουν, δεν υπάρχει δυνατότητα 
άμεσης πραγματοποίησής τους στο κράτος 
μέλος προέλευσης του ασθενή. 

Or. el

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 204
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.3β (νέα)

4.3β Προαγωγή της τηλεματικής ιατρικής 
με στόχο τη δικτύωση των υπηρεσιών 
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υγείας και τη διευκόλυνση της 
κινητικότητας των ασθενών καθώς και της 
παροχής οικιακής φροντίδας, κυρίως για 
τους ηλικιωμένους, ανάπηρους ή 
απομονωμένα άτομα·

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι εφαρμογές της τηλεματικής υγείας συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της κινητικότητας των ασθενών 
διευκολύνοντας έτσι την έγκαιρη και κατάλληλη πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας. 
Παράλληλα, η προσφορά μέσω της  και τηλεματικής ιατρικής οικιακής φροντίδας (μέριμνας) σε 
άτομα ηλικιωμένα, με αναπηρίες ή απομονωμένα συντελεί στη μείωση των επιπτώσεων από 
νοσήματα και τραυματισμούς καθώς και σε εξορθολογισμό των δαπανών στον τομέα της υγείας. 

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία  205
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.4α (νέα)

4.4α. Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
γνώσεων και συντονισμός στρατηγικών για 
την προώθηση της ψυχικής υγείας και την 
πρόληψη των ψυχικών νόσων, μέσω, 
μεταξύ άλλων, της αποϊδρυματοποίησης 
των υπηρεσιών, της τοποθέτησής τους στο 
πλαίσιο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, 
των κέντρων κοινοτήτων και των γενικών 
νοσοκομείων, με βάση τις απαιτήσεις των 
ασθενών και των οικογενειών τους, ώστε 
να προαχθεί η κοινωνική ένταξη.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί αναφορά στην Πράσινη Βίβλο για την ψυχική υγεία.

Τροπολογία: Linda McAvan, Dorette Corbey

Τροπολογία  206
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.5α (νέα)

4.5α Εντοπισμός των κενών γνώσης 
προκειμένου να καταπολεμηθούν οι 
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σημαντικές ασθένειες και να παρασχεθούν 
κίνητρα για την έρευνα με τη χρήση του 
ΠΠ7. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει επίσης να συνεργαστεί για τον εντοπισμό των κενών γνώσης και πρέπει να υπάρχει 
σύνδεση με το ΠΠ7. Μια πιο ενεργητική ερευνητική πολιτική και δημόσια δαπάνη μπορεί να 
περιορίσει τις διαφορές μεταχείρισης που εξακολουθούν να υπάρχουν στον τομέα των ασθενειών 
όπου η ανάπτυξη δεν είναι  επικερδής για τις φαρμακοβιομηχανίες.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία  207
Παράρτημα 2, Στόχος 4, σημείο 5, υποδιαίρεση σημείου 5,1

5.1. Διευκόλυνση της διασυνοριακής αγοράς 
και παροχής υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής και της ανταλλαγής πληροφοριών 
που καθιστούν δυνατή την από κοινού 
αξιοποίηση και χρήση των δυνατοτήτων 
διασυνοριακής περίθαλψης·

5.1. Διευκόλυνση της διασυνοριακής 
κινητικότητας των ασθενών και αγοράς και 
παροχής υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής και της ανταλλαγής πληροφοριών 
που καθιστούν δυνατή την από κοινού 
αξιοποίηση και χρήση των δυνατοτήτων 
διασυνοριακής περίθαλψης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κινητικότητα των ασθενών είναι ένα σημαντικό θέμα για τους πολίτες της ΕΕ όπου η ΕΕ μπορεί 
να έχει σημαντική προστιθέμενη αξία· κατά συνέπεια πρέπει να περιληφθεί στο πρόγραμμα.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία  208
Παράρτημα 2, Στόχος 4, σημείο 5, υποδιαίρεση σημείου 5.1

5.1 Διευκόλυνση της διασυνοριακής αγοράς 
και παροχής υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής και της ανταλλαγής πληροφοριών 
που καθιστούν δυνατή την από κοινού 
αξιοποίηση και χρήση των δυνατοτήτων 
διασυνοριακής περίθαλψης·

5.1 Διευκόλυνση της διασυνοριακής 
κινητικότητας των ασθενών και αγοράς και 
παροχής υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής και της ανταλλαγής πληροφοριών 
που καθιστούν δυνατή την από κοινού 
αξιοποίηση και χρήση των δυνατοτήτων 
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διασυνοριακής περίθαλψης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κινητικότητα των ασθενών είναι ένα σημαντικό θέμα για τους πολίτες της ΕΕ όπου η ΕΕ μπορεί 
να έχει σημαντική προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία  209
Παράρτημα 2, Στόχος 4, σημείο 5, υποδιαίρεση σημείου 5.1

5.1. Διευκόλυνση της διασυνοριακής αγοράς 
και παροχής υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής και της ανταλλαγής πληροφοριών 
που καθιστούν δυνατή την από κοινού 
αξιοποίηση και χρήση των δυνατοτήτων 
διασυνοριακής περίθαλψης·

5.1. Διευκόλυνση της διασυνοριακής αγοράς 
και παροχής υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής και της ανταλλαγής πληροφοριών 
που καθιστούν δυνατή την από κοινού 
αξιοποίηση και χρήση των δυνατοτήτων 
διασυνοριακής περίθαλψης, 
περιλαμβανομένων της ενημέρωσης 
σχετικά με τους παρέχοντες υγειονομική 
περίθαλψη και τις διαθέσιμες υπηρεσίες 
στο εξωτερικό και σαφών κανόνων για την 
επιστροφή του κόστους περίθαλψης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς δεν έχουν επαρκή ενημέρωση σχετικά με τους υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό 
και οι κανόνες για την επιστροφή του κόστους περίθαλψης είναι ασαφείς και προκαλούν σύγχυση.

Τροπολογία: Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta

Τροπολογία  210
Παράρτημα 2, Στόχος 4, σημείο 5, υποδιαίρεση σημείου 5.1

5.1 Διευκόλυνση της διασυνοριακής αγοράς 
και παροχής υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής και της ανταλλαγής πληροφοριών 
που καθιστούν δυνατή την από κοινού 
αξιοποίηση και χρήση των δυνατοτήτων 
διασυνοριακής περίθαλψης· 

5. Διευκόλυνση της διασυνοριακής αγοράς 
και παροχής υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής και της ανταλλαγής πληροφοριών 
που καθιστούν δυνατή την από κοινού 
αξιοποίηση και χρήση των δυνατοτήτων 
διασυνοριακής περίθαλψης, ιδίως στην 
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περίπτωση εξαιρετικά σπάνιων ασθενειών·

Or. it

Αιτιολόγηση

Ποσοστό μεγαλύτερο του 7% του ευρωπαϊκού πληθυσμού πάσχει από σπάνια ή πολύ σπάνια 
ασθένεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ασθενείς αυτοί καλούνται να αντιμετωπίσουν, πέρα 
από το δυσβάστακτο οικονομικό κόστος, πολυάριθμες δυσκολίες που οφείλονται στην έλλειψη 
γνώσεων για τις θεραπείες, καθώς και στην ανεπάρκεια κατάλληλων ιατρικών υπηρεσιών. 
Δεδομένου ότι η συλλογή στοιχείων και η ανταλλαγή ορθών ιατρικών πρακτικών μπορεί να 
αποδειχθεί πολύ πιο χρήσιμη εφόσον γίνεται σε ευρωπαϊκό παρά σε εθνικό επίπεδο, η 
καταπολέμηση αυτού του είδους ασθενειών πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα 
του ευρωπαϊκού προγράμματος υγείας και κατά την περίοδο 2007-2013.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία  211
Παράρτημα 2, Στόχος 4, σημείο 5, υποδιαίρεση σημείου 5.1α (νέα)

5.1α Συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών με σκοπό τη βελτίωση της 
συμπληρωματικότητας των υγειονομικών 
τους υπηρεσιών στις παραμεθόριες 
περιοχές.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το κείμενο βασίζεται στο σχέδιο Συντάγματος: βλέπε άρθρο ΙΙΙ-278(2).

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Linda McAvan

Τροπολογία  212
Παράρτημα 2, Στόχος 4, σημείο 5, υποδιαίρεση σημείου 5.2

5.2. Ανταλλαγή πληροφοριών για την 
κινητικότητα των επαγγελματιών του τομέα 
της υγείας και διαχείριση των συνεπειών 
της·

5.2. Ανταλλαγή πληροφοριών για την 
κινητικότητα των επαγγελματιών του τομέα 
της υγείας και διαχείριση των συνεπειών της 
και προώθηση πολιτικών για την 
κινητικότητα των ασθενών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κινητικότητα των επαγγελματιών του τομέα υγείας και των ασθενών είναι γεγονός και η συλλογή 
και ανάλυση σχετικών στοιχείων έχει ζωτική σημασία προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στην 
αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων και προκλήσεων. 

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία  213
Παράρτημα 2, Στόχος 4, σημείο 5, υποδιαίρεση σημείου 5.2

5.2. Ανταλλαγή πληροφοριών για την 
κινητικότητα των επαγγελματιών του τομέα 
της υγείας και διαχείριση των συνεπειών 
της·

5.2. Ανταλλαγή πληροφοριών για την 
κινητικότητα των επαγγελματιών του τομέα 
της υγείας και διαχείριση των συνεπειών 
της, λαμβανομένου υπόψη ότι η 
κινητικότητα των επαγγελματιών του 
τομέα υγείας ενέχει τον κίνδυνο 
ενδεχόμενης υποβάθμισης της ικανότητας 
των επαγγελματιών του τομέα υγείας σε 
ορισμένα κράτη μέλη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της κινητικότητας των επαγγελματιών του τομέα υγείας δημιουργεί δυσχέρειες λόγω του 
μειούμενου αριθμού ιατρών, νοσοκόμων και λοιπού ιατρικού προσωπικού σε ορισμένα κράτη 
μέλη, ιδίως δε στα νέα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Linda McAvan, Dorette Corbey

Τροπολογία  214
Παράρτημα 2, Στόχος 4, σημείο 5, υποδιαίρεση σημείου 5.3

5.3. Καθιέρωση κοινοτικού συστήματος 
συνεργασίας για τα κέντρα αναφοράς και τις 
άλλες δομές συνεργασίας μεταξύ των 
συστημάτων υγείας περισσότερων του ενός 
κρατών μελών·

5.3. Καθιέρωση κοινοτικού συστήματος 
συνεργασίας για τα κέντρα αναφοράς και τις 
άλλες δομές συνεργασίας μεταξύ των 
συστημάτων υγείας περισσότερων του ενός 
κρατών μελών, το οποίο θα επιτρέπει στους 
ιατρούς και το λοιπό ιατρικό προσωπικό να 
εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές και 
τις βέλτιστες γνώσεις για την πρόληψη και 
τη διαθέσιμη θεραπεία στην ΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η δημιουργία ευρωπαϊκών κέντρων αναφοράς για κάθε τομέα σημαντικών ασθενειών (π.χ. 
καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτης, πνευμονοπάθειες, ψυχική υγεία,...) μπορεί να συμβάλει στη 
διάδοση των γνώσεων και των ορθών πρακτικών σχετικά με την πρόληψη και τη θεραπεία σε 
ολόκληρη την Ένωση. Τα κέντρα μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ενημέρωση των 
πολιτών/ασθενών σχετικά με τις ασθένειες, καλλιεργώντας με τον τρόπο αυτό τη συνειδητοποίηση 
σχετικά με τις δυνατότητες πρόληψης.

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Τροπολογία  215
Παράρτημα 2, Στόχος 4 σημείο 5, υποδιαίρεση σημείου 5.3α (νέα)

5.3α Η χρήση από τα όργανα της ΕΕ 
τυποποιημένων δεδομένων και κοινών 
δεικτών για τη μέτρηση των ανισοτήτων 
λόγω φύλου στον τομέα της ιατρικής 
περίθαλψης και των υγειονομικών 
υπηρεσιών στην ΕΕ·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η συγκέντρωση γνώσεων και η οικοδόμηση συστημάτων υγείας εστιασμένων ειδικά στις ανάγκες 
των ομάδων εκείνων που υφίστανται τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα και διακρίσεις συμβάλλουν 
στην παραγωγή τυποποιημένων δεδομένων, μολονότι είναι σημαντικό να εφαρμόζεται αυστηρά η 
αρχή της επικουρικότητας και να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των συστημάτων 
υγείας των κρατών μελών.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία  216
Παράρτημα 2, Στόχος 4, σημείο 5, υποδιαίρεση σημείου 5.5

5.5.  Παροχή πληροφοριών για τα 
συστήματα υγείας και την ιατρική φροντίδα 
στους ασθενείς, στους επαγγελματίες και 
στους υπεύθυνους για τη χάραξη της 
πολιτικής, σε συνδυασμό με τις γενικές 
ενέργειες πληροφόρησης που 
αναλαμβάνονται στον τομέα της υγείας και 
συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών 
ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών που 

5.5.  Παροχή πληροφοριών για τα 
συστήματα υγείας και την ιατρική φροντίδα 
στους ασθενείς, στους επαγγελματίες και 
στους υπεύθυνους για τη χάραξη της 
πολιτικής, σε συνδυασμό με τις γενικές 
ενέργειες πληροφόρησης που 
αναλαμβάνονται στον τομέα της υγείας και 
συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών 
ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών που 
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χρησιμοποιούνται από κοινού με το σχέδιο 
δράσης για έναν ευρωπαϊκό χώρο 
ηλεκτρονικής υγείας·

χρησιμοποιούνται από κοινού με το σχέδιο 
δράσης για έναν ευρωπαϊκό χώρο 
ηλεκτρονικής υγείας, με παράλληλη 
θέσπιση αυστηρών κριτηρίων ποιότητας 
για τις ιστοθέσεις που αφορούν την υγεία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Διαδίκτυο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή ιατρικής ενημέρωσης. 
Ωστόσο, τα δημόσια κονδύλια πρέπει να προορίζονται μόνο για την ενημέρωση που παρέχει η 
ηλεκτρονική υγεία που υπόκειται σε αυστηρά κριτήρια ποιότητας.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία  217
Παράρτημα 2, Στόχος 4, σημείο 5, υποδιαίρεση σημείου 5.6

5.6. Ανάπτυξη μέσων για την αξιολόγηση 
του αντικτύπου των κοινοτικών πολιτικών 
στα συστήματα υγείας·

5.6. Ανάπτυξη μέσων για την αξιολόγηση 
του αντικτύπου των κοινοτικών πολιτικών 
στα συστήματα υγείας, ιδίως δε των 
συνεπειών της διεύρυνσης και της 
στρατηγικής της Λισαβόνας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο η διεύρυνση όσο και η στρατηγική της Λισαβόνας αναμένεται να έχουν πολύ σημαντικές 
συνέπειες στα συστήματα υγείας και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αναφέρονται με συγκεκριμένο 
τρόπο.

Τροπολογία: Irena Belohorská

Τροπολογία  218
Παράρτημα 2, Στόχος 4, σημείο 5, υποδιαίρεση σημείου 5.7

5.7. Ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών για 
την προώθηση της ασφάλειας των ασθενών 
και της παροχής υγειονομικής περίθαλψης 
υψηλής ποιότητας·

5.7. Ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών για 
την προώθηση της ασφάλειας των ασθενών 
και της παροχής υγειονομικής περίθαλψης 
υψηλής ποιότητας, με δεδομένο ότι η 
ασφάλεια του ασθενούς και τα 
ανεπιθύμητα συμβάντα έχουν στενή σχέση 
μεταξύ τους και ότι η ανώνυμη 
παρακολούθηση των ανεπιθύμητων 
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συμβάντων αναμένεται ότι θα μειώσει τη 
συχνότητά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να αναμένουν ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να 
κατοχυρωθεί η ασφάλειά τους ως χρηστών των υγειονομικών υπηρεσιών. Ο τομέας υγείας είναι 
τομέας υψηλού κινδύνου για το λόγο ότι τα ανεπιθύμητα συμβάντα, που ανακύπτουν κυρίως από τη 
θεραπεία και όχι από την ασθένεια, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες, επιπλοκές και 
ταλαιπωρία για τον πάσχοντα. Πρέπει να καθιερωθούν εργαλεία για τον περιορισμό του αριθμού 
και των συνεπειών των ανεπιθύμητων συμβάντων, χάρη στη συναγωγή διδαγμάτων από 
προηγούμενα ανεπιθύμητα συμβάντα.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης 

Τροπολογία  219
Παράρτημα 2, Στόχος 5, επί μέρους τίτλος 1 (νέος) μετά την εισαγωγή

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Or. en

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία  220
Παράρτημα 2, σημείο 6, υποδιαίρεση σημείου 6.1α (νέα)

6.1a  Βελτίωση της κατανόησης της 
κατάστασης υγείας διαφόρων ομάδων 
στην κοινωνία, π.χ. με τη συγκέντρωση και 
την επεξεργασία στατιστικών δεδομένων 
ανά κοινωνική ομάδα, εθνοτική προέλευση 
και φύλο·

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Απαιτείται βελτίωση της κατανόησης της κατάστασης υγείας διαφόρων ομάδων προκειμένου να 
υπάρξει μια υγιής βάση για μέτρα που θα προάγουν μια πιο δίκαιη υγεία.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου 

Τροπολογία  221
Παράρτημα 2, σημείο 6, υποδιαίρεση σημείου 6.1α (νέα)

6.1α Υποστήριξη της δημιουργίας 
πανευρωπαϊκών μητρώων για τις 
σημαντικές ασθένειες (π.χ. καρκίνος) που 
θα συμβάλουν στον προσδιορισμό της 
βέλτιστης πρακτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στον τίτλο της τροπολογίας 82 του εισηγητή. Το πρόγραμμα πρέπει να συμβάλει στη 
δημιουργία πανευρωπαϊκών μητρώων για τις σημαντικές ασθένειες που θα αποτελέσουν βασικό 
εργαλείο για την κατανόηση των διαφορών  ως προς τα αποτελέσματα της θεραπείας και τον 
καλύτερο προσδιορισμό της ορθής πρακτικής.

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία  222
Παράρτημα 2, σημείο 6, υποδιαίρεση σημείου 6.1α (νέα)

6.1α Συλλογή και ανάλυση δεδομένων 
τραυματισμών, δημιουργία 
πανευρωπαϊκών μητρώων για τις 
σημαντικές ασθένειες (όπως ο καρκίνος) 
και ανάπτυξη μεθοδολογιών και τήρηση 
βάσης δεδομένων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πανευρωπαϊκά μητρώα για τις σημαντικές ασθένειες αποτελούν σπουδαίο εργαλείο για τον 
προσδιορισμό και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.
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Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία  223
Παράρτημα 2, σημείο 6, υποδιαίρεση σημείου 6.1β (νέα)

6.1β  Βελτίωση της κατανόησης του 
τρόπου κάλυψης των αναγκών περίθαλψης 
διαφόρων ομάδων με την ανάλυση και τη 
συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων ανά 
κοινωνική ομάδα, εθνοτική προέλευση και 
φύλο·

Or. sv

Αιτιολόγηση

Απαιτείται βελτίωση της κατανόησης της κατάστασης υγείας διαφόρων ομάδων προκειμένου να 
υπάρξει μια υγιής βάση για μέτρα που θα προάγουν μια πιο δίκαιη υγεία.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία  224
Παράρτημα 2, σημείο 6, υποδιαίρεση σημείου 6.2

6.2 Παροχή άλλων γνώσεων σχετικών με 
την υγεία·

6.2 Παροχή άλλων γνώσεων σχετικών με 
την υγεία, περιλαμβανομένης της συμβολής 
της συμπληρωματικής και της 
εναλλακτικής ιατρικής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ολιστική και πλουραλιστική προσέγγιση της δημόσιας υγείας και θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η συμβολή της συμπληρωματικής και της εναλλακτικής ιατρικής.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία  225
Παράρτημα 2, σημείο 6, υποδιαίρεση σημείου 6.2

6.2. Παροχή άλλων γνώσεων σχετικών με 
την υγεία·

6.2. 6.2 Παροχή άλλων γνώσεων σχετικών 
με την υγεία, λαμβανομένης υπόψη της 
συμβολής της συμπληρωματικής και της 
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εναλλακτικής ιατρικής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καλύτερη γνώση της συμπληρωματικής και της εναλλακτικής ιατρικής μπορεί να παράσχει 
σημαντική συμβολή στην ικανότητα των πολιτών να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις για την υγεία 
τους.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία  226
Παράρτημα 2, σημείο 6, υποδιαίρεση σημείου 6.5

6.5. Εξασφάλιση της τακτικής συλλογής 
σχετικών πληροφοριών, σε συνεργασία με 
το στατιστικό πρόγραμμα, διεθνείς 
οργανώσεις, οργανισμούς και μέσω 
συναφών σχεδίων.

6.5. Εξασφάλιση της τακτικής συλλογής 
σχετικών πληροφοριών, σε συνεργασία με 
το στατιστικό πρόγραμμα, διεθνείς 
οργανώσεις, οργανισμούς και μέσω 
συναφών σχεδίων, και συνδυασμός των 
πληροφοριών αυτών με παρακολούθηση 
των ύποπτων παραγόντων κινδύνου στον 
πληθυσμό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες έχουν πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία εφόσον συνδυάζονται με 
παρακολούθηση των ύποπτων παραγόντων κινδύνου στον πληθυσμό.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία  227
Παράρτημα 2, σημείο 6, υποδιαίρεση σημείου 6.7

6.7. Εστίαση στην τακτική παροχή 
αξιόπιστων πληροφοριών στους πολίτες, 
στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, 
στους ασθενείς, στα άτομα που παρέχουν 
φροντίδα, στους επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

6.7. Εστίαση στην τακτική παροχή 
αξιόπιστων πληροφοριών στους πολίτες, 
μεταξύ άλλων με τρόπο προσβάσιμο στα 
άτομα με αναπηρίες, και στους υπεύθυνους 
για τη λήψη αποφάσεων, στους ασθενείς, 
στα άτομα που παρέχουν φροντίδα, στους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και σε 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία οι πιο ευάλωτες ομάδες, στις οποίες συχνά αποκλείεται επίσης η πρόσβαση 
στην καθιερωμένη ενημέρωση, να διαθέτουν πληροφορίες για τα θέματα υγείας όπως  
διαμορφώνονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 228
Παράρτημα 2, σημείο 6, υποδιαίρεση σημείου 6.7α (νέα)

6.7α Συλλογή και ανάλυση στοιχείων 
σχετικά με τις αναπηρίες καθώς και την 
πρόκληση και την πρόληψή τους·

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν δράσεις για τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων για τις άτομα 
με αναπηρία. 

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 229
Παράρτημα 2, σημείο 6, υποδιαίρεση σημείου 6.8α (νέα)

6.8 a Συλλογή και ανάλυση στοιχείων 
σχετικά με την υπογονιμότητα·

Or. el

Αιτιολόγηση

Ένα στα έξι ζευγάρια σήμερα έχουν πρόβλημα γονιμότητας. Αξίζει επομένως να μελετηθεί η 
κατάσταση και να βρεθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητα, οι οποίοι μπορεί να 
οφείλονται και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Τροπολογία: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία  230
Παράρτημα 2, σημείο 6, υποδιαίρεση σημείου 6.8α (νέα)

6.8α Παροχή επίκαιρων πληροφοριών 
σχετικά με την τιμή, στα διάφορα κράτη 
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μέλη, μεμονωμένων φαρμακευτικών 
προϊόντων, με βάση τη δραστική ουσία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τιμές παρόμοιων φαρμακευτικών προϊόντων με την ίδια δραστική ουσία παρουσιάζουν μεγάλες 
διακυμάνσεις από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ενημερώνονται σχετικά με τις διαφορές τιμών· η ενημέρωση αυτή πρέπει να αποτελεί μέσον 
αύξησης του ανταγωνισμού στο φαρμακευτικό τομέα.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία  231
Παράρτημα 2, Στόχος 5, σημείο 5.2 (νέο)

5.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ  
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ
5.2.1. Εκστρατείες 
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης.
5.2.2. Έρευνες.
5.2.3. Διασκέψεις, συνέδρια, συνεδριάσεις 
εμπειρογνωμόνων και εμπλεκόμενων 
φορέων.
5.2.4. Δημοσιεύσεις επί θεμάτων που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την υγεία.
5.2.5. Παροχή πληροφοριών online.
5.2.6. Ανάπτυξη και χρήση σημείων 
πληροφόρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή της αρίθμησης. Τροποποιημένη εκδοχή του σημείου 1 του αρχικού Παραρτήματος. Τα 
κράτη μέλη είναι αυτά που έχουν την καλύτερη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες 
τους. Η Επιτροπή μπορεί να προσθέσει αξία ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή των ορθών πρακτικών 
και τη σύγκριση επιτυχών πρωτοβουλιών στον τομέα της δημόσιας υγείας. 
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Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης 

Τροπολογία  232
Παράρτημα 2, Στόχος 5, επί μέρους τίτλος 2 (νέος) μετά το σημείο 5.2 (νέο)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Or. en

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία  233
Παράρτημα 2, σημείο 5, υποδιαίρεση σημείου 5.3 (νέα)

5.3 Αύξηση των ευκαιριών ανάμειξης της 
κοινωνίας των πολιτών και των 
εμπλεκόμενων φορέων στη διαμόρφωση 
της πολιτικής υγείας·
5.3.1. Προώθηση και ενίσχυση των 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε 
κοινοτικό επίπεδο στους τομείς της υγείας.
5.3.2. Υποστήριξη της κατάρτισης και της 
ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο των 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της υγείας·
5.3.3. Δημιουργία δικτύων των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας 
καθώς και των λοιπών εμπλεκόμενων 
φορέων·
5.3.4. Ενίσχυση των συμβουλευτικών 
οργάνων και των γνωμοδοτικών 
μηχανισμών σε κοινοτικό επίπεδο·
5.3.5  Αναγνώριση του γεγονότος ότι οι 
ασθενείς είναι ενήλικοι και παροχή 
δικαιωμάτων στους ασθενείς ως 
καταναλωτών υγειονομικών υπηρεσιών·

Or. sv

Αιτιολόγηση

Σήμερα, οι ασθενείς στην ΕΕ είναι υγιέστεροι και περισσότερο ενημερωμένοι παρά ποτέ. Η 
περίθαλψη έχει αλλάξει και έχει προσλάβει πιο επαγγελματικό χαρακτήρα, συμπεριλαμβάνοντας 
στους κόλπους της ευρύτερο φάσμα συντελεστών. Οι ασθενείς πλέον χρειάζονται όχι μόνο 
προστασία αλλά και την ικανότητα να κάνουν χρήση της ιατρικής προόδου και της 
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διαφοροποίησης στον τομέα της υγείας, η οποία πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη νομοθεσία, ιδίως 
όσον αφορά την ενημέρωση και το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής στην περίθαλψη.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης, Linda McAvan

Τροπολογία  234
Παράρτημα 2, Στόχος 5, υποδιαίρεση σημείου 5.4 (νέα)

5.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΓΕΊΑΣ 
ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
5.4.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για 
την αξιολόγηση του αντικτύπου των 
κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων 
στα θέματα της υγείας.
5.4.2. Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με 
τα κράτη μέλη σχετικά με τις εθνικές 
πολιτικές.
5.4.3. Μελέτες για τον αντίκτυπο άλλων 
πολιτικών στην υγεία.
5.4.4  Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και 
κοινών δράσεων με τη δημιουργία 
συνδέσμων και συνεργιών με σχετικά 
κοινοτικά προγράμματα, δράσεις και 
ταμεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 86. Πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ δράσεων στον τομέα 
της υγείας και άλλων κοινοτικών πολιτικών. 

Τροπολογία: Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Τροπολογία  235
Παράρτημα 2, Στόχος 5, υποδιαίρεση σημείου 5.6 (νέα)

5.6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΙΡΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ,
ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕ ΤΑ 
ΕΞΗΣ ΜΕΣΑ:

5.6.1. Υποστήριξη της παροχής 
επιστημονικών συμβουλών και της 
διενέργειας αξιολογήσεων κινδύνου, 



PE 367.644v01-00 84/85 AM\593879EL.doc

EL

συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων 
των ανεξάρτητων επιστημονικών 
επιτροπών που συστάθηκαν με την 
απόφαση 2004/210/EK1 της Επιτροπής.

5.6.2. Συλλογή και αντιπαραβολή 
πληροφοριών και δημιουργία δικτύων 
ειδικών και φορέων.

5.6.3. Προώθηση της ανάπτυξης και της 
εναρμόνισης των μεθοδολογιών 
αξιολόγησης του κινδύνου.

5.6.4. Ανάληψη ενεργειών για τη 
συλλογή και την αξιολόγηση των 
πληροφοριών για την έκθεση των 
πληθυσμών και των υποομάδων σε 
χημικούς, βιολογικούς και φυσικούς 
κινδύνους για την υγεία, 
περιλαμβανομένης της ενημέρωσης από 
ειδικούς σχετικά με τις συνέπειες των 
κινδύνων αυτών.

5.6.5. Δημιουργία μηχανισμών για τον 
έγκαιρο εντοπισμό των νεοεμφανιζόμενων 
κινδύνων και ανάληψη δράσης για τους 
πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους.

5.6.6. Στρατηγικές για τη βελτίωση των 
διαδικασιών γνωστοποίησης (αναγγελίας) 
των κινδύνων.

5.6.7. Κατάρτιση στις μεθόδους 
αξιολόγησης των κινδύνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σαν την τροπολογία 88 του εισηγητή, αλλά με μια σημαντική προσθήκη ώστε να περιληφθεί ο 
σχολιασμός από ειδικούς, όπως π.χ. οι ιατροί, των συνεπειών των κινδύνων αυτών.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης 

Τροπολογία  236
Παράρτημα 2, Στόχος 5, επί μέρους τίτλος 3 (νέος) μετά το σημείο 5.5

ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Or. en

Τροπολογία: Jutta D. Haug

Τροπολογία  237
Παράρτημα 2, Στόχος 5, σημείο 5.7. (νέο)

5.7α Καθιέρωση ευρωπαϊκής κάρτας 
δωρητή οργάνων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 89. Η θέσπιση κάρτας δωρητή οργάνων που θα ισχύει σε ολόκληρη 
την Ευρώπη θα συμβάλει στο να καθίστανται διαθέσιμα πολύτιμα και ασφαλή όργανα και ουσίες 
ανθρώπινης προέλευσης για σκοπούς ιατρικής θεραπείας σε ολόκληρη την Ευρώπη και να είναι 
οικονομικά προσιτή η πρόσβαση σε αυτά παντού στην Ευρώπη. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία  238
Παράρτημα 2, Στόχος 4, σημείο 5.9 (νέο)

5.9. Καθιέρωση κοινών προτύπων για τη 
δημόσια χρηματοδοτούμενη ιατρική 
φροντίδα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη στοιχειωδών κοινών προτύπων για την ιατρική φροντίδα αποτελεί φραγμό στην 
επίτευξη  άλλων στόχων που περιλαμβάνονται στο Στόχο 4.


