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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 382.474v01-00)
Jules Maaten
Αντίκτυπος και συνέπειες του αποκλεισμού των υπηρεσιών υγείας από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
((2006/2275(INI))

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 1
Παράγραφος -1 α (νέα)

-1a. υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες υγείας εξαιρέθηκαν από την οδηγία για τις υπηρεσίες 
στην εσωτερική αγορά διότι δεν μπορούν να εξισωθούν με άλλες εμπορικές
υπηρεσίες και συνεπάγονται πολιτικές επιλογές σε ευρωπαϊκό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 2
Παράγραφος -1 β (νέα)

-1β. υπενθυμίζει το δικαίωμα κάθε ασθενούς να λαμβάνει περίθαλψη κοντά στο σπίτι 
του και στη μητρική του γλώσσα·

Or. fr
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Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1

1. υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες υγείας συγκαταλέγονται στις υπηρεσίες κοινής
ωφελείας·

Or. nl

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1

1. υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες υγείας συγκαταλέγονται στο κοινωνικό μοντέλο της 
Ευρώπης και ότι η πρόσβαση στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και η 
ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας 
ενδέχεται να συμβάλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην υγεία· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι οι υπηρεσίες υγείας δεν μοιάζουν με άλλες υπηρεσίες και ότι 
απαιτούνται ειδικά διασφαλιστικά μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι ο καθένας είναι 
σε θέση να έχει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας που θα 
βασίζεται στις ανάγκες και όχι στις οικονομικές δυνατότητές του·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1

1. υπογραμμίζει την ανάγκη έγκρισης νομικών διατάξεων στην ΕΕ για να διευκολυνθεί
η πρόσβαση στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και η ελεύθερη κυκλοφορία 
των ασθενών, με στόχο τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και των
συνθηκών· επισημαίνει ότι πρέπει να εξετασθεί η συμπληρωματική ασφάλεια 
υγείας ως πιθανό μέσο της καθολικής διασφάλισης των υπηρεσιών υγείας 
υψηλότερης ποιότητας·

Or. pl
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 6
Παράγραφος 1

1. υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες υγείας δεν συγκαταλέγονται στις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά στην ίδια βάση με τις εμπορικές υπηρεσίες και ότι η πρόσβαση 
στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και η ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών 
και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας θα συμβάλουν στη βελτίωση των 
αποτελεσμάτων στην υγεία μόνο εάν ακολουθηθεί μια γνήσια πολιτική για την υγεία 
και την πρόσβαση στην περίθαλψη σε κάθε κράτος μέλος και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 7
Παράγραφος 1

1. υπογραμμίζει ότι (διαγραφή) η πρόσβαση στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
και η ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών και των επαγγελματιών στον τομέα της 
υγείας θα συμβάλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην υγεία·

Or. en

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 8
Παράγραφος 1

1. υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες υγείας παρέχουν πρόσβαση στη διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη και την ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών και των 
επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και θα συμβάλουν στη βελτίωση των 
αποτελεσμάτων στην υγεία·

Or. de

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 9
Παράγραφος 1

1. υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες υγείας είναι ειδικές υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
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και ότι η πρόσβαση στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και η ελεύθερη 
κυκλοφορία των ασθενών και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας ενδέχεται σε 
ορισμένες περιπτώσεις να συμβάλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην υγεία· 
εκτιμά ότι η κινητικότητα των ασθενών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει ως 
αποτέλεσμα το «ντάμπινγκ» μεταξύ συστημάτων υγείας ή να θέσει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης·

Or. fr

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 10
Παράγραφος 1

1. υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες υγείας συγκαταλέγονται στις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά και ότι η πρόσβαση στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και η 
ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας θα 
συμβάλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην υγεία· εκτιμά, ωστόσο, ότι το 
σημείο εκκίνησης θα πρέπει να είναι η δυνατότητα όλων των ασθενών να 
λαμβάνουν κατάλληλη περίθαλψη στη χώρα τους·

Or. nl

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 11
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. επιδοκιμάζει τη διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με την κοινοτική δράση για 
τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης 
συνεργασίας στον τομέα της διασυνοριακής διαχείρισης και της ασφάλειας υγείας·
υπογραμμίζει ότι τα ειδικά χαρακτηριστικά της υγειονομικής περίθαλψης απαιτούν 
πολύ περισσότερα από ένα απλό άρθρο σε μια γενική οδηγία πλαίσιο για τις 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 12
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. παρατηρεί ότι στην υγειονομική περίθαλψη, η πρόνοια για τον ασθενή, η ποιότητα 
της περίθαλψης και η προσβασιμότητα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα και να 
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υπερέχουν έναντι των οικονομικών ζητημάτων·

Or. nl

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 13
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. τονίζει ότι όλοι οι πολίτες στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως των οικονομικών τους 
μέσων, θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν περίθαλψη υψηλής ποιότητας·

Or. nl

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 14
Παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. εκτιμά ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα σε αποζημίωση για τα έξοδα 
της θεραπείας σε άλλο κράτος μέλος για ασθένεια που δεν είναι οξείας μορφής, εάν 
υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής στο κράτος μέλος του ασθενούς ή εάν η ποιότητα 
της θεραπείας εκεί είναι κατώτερη από την αντίστοιχη σε άλλα κράτη μέλη·

Or. nl

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 15
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. εκτιμά ότι οι ασθενείς έχουν δικαίωμα για κατάλληλη θεραπεία στη χώρα τους και 
ότι δεν επιτρέπεται να ασκείται σε αυτούς οποιαδήποτε πίεση να υποβληθούν σε
πιο οικονομική θεραπεία σε άλλη χώρα·

Or. nl
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 16
Παράγραφος 2

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 17
Παράγραφος 2

2. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προωθούν επαρκώς την 
υγειονομική περίθαλψη, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των 
δικαιωμάτων των ασθενών·

Or. de

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 18
Παράγραφος 2

2. επιδοκιμάζει τον αποκλεισμό των υπηρεσιών υγείας από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες λόγω της σημασίας που έχει η υγειονομική περίθαλψη για 
την κοινωνία στο σύνολό της, και υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη για όλους αποτελεί πρώτη προτεραιότητα στα κράτη μέλη, μαζί με την 
εκπαίδευση·

Or. pl

Τροπολογία: Linda McAvan, Karin Jöns

Τροπολογία 19
Παράγραφος 2

2. επιδοκιμάζει τον αποκλεισμό των υπηρεσιών υγείας από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες και την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ξεκινήσει 
διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με τη βέλτιστη μορφή κοινοτικής δράσης με 
σκοπό την παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικού πλαισίου για 
τις διασυνοριακές πτυχές της υγειονομικής περίθαλψης·
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Or. en

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 20
Παράγραφος 2

2. επιδοκιμάζει τον αποκλεισμό των υπηρεσιών υγείας από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες και το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίσθηκε ότι 
οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν ένα τόσο ειδικό είδος υπηρεσίας που δεν είναι 
δυνατό να ρυθμίζονται βάσει των ίδιων όρων όπως άλλες υπηρεσίες·

Or. nl

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 21
Παράγραφος 2

2. επικροτεί τη δράση της Επιτροπής, ιδιαίτερα την έναρξη άσκησης δημόσιας 
διαβούλευσης σχετικά με την κοινοτική δράση στον τομέα των υπηρεσιών υγείας·

Or. fr

Τροπολογία: Avril Doyle, Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 22
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι ο αποκλεισμός των υπηρεσιών υγείας από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι τα κράτη μέλη απαλλάσσονται από 
την πίεση για την άρση των αδικαιολόγητων εμποδίων που παρακωλύουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις 
για να ενθαρρύνει και να παρακολουθήσει την πρόοδο στον τομέα·

Or. en
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Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 23
Παράγραφος 2

2. επιδοκιμάζει τον αποκλεισμό των υπηρεσιών υγείας από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες δεδομένης της ιδιαίτερης φύσης της διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης, η οποία συμβάλλει στη δημόσια υγεία·

Or. en

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 24
Παράγραφος 2

2. εφόσον οι υπηρεσίες υγείας αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να άρουν τα αδικαιολόγητα εμπόδια που 
παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των 
ασθενών σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 25
Παράγραφος 2

2. τονίζει ότι ο αποκλεισμός των υπηρεσιών υγείας από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι τα κράτη μέλη απαλλάσσονται από 
την πίεση για την άρση των αδικαιολόγητων εμποδίων που παρακωλύουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις
για να ενθαρρύνει και να παρακολουθήσει την πρόοδο στον τομέα·

Or. en

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 26
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. τονίζει ότι ένας ακόμη τρόπος ανταπόκρισης στην κινητικότητα των ασθενών είναι 
η βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης σε κάθε κράτος μέλος· εκτιμά ότι, για τον 
σκοπό αυτόν, απαιτείται καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας 89/105/ΕΟΚ (οδηγία για 



AM\653221EL.doc 9/24 PE 384.411v02-00

EL

τη διαφάνεια), ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η θέσπιση ευρωπαϊκού βραβείου ιατρικής 
και να προωθηθεί περαιτέρω η καταφυγή στην επικεντρωμένη διαδικασία έγκρισης 
της εμπορίας φαρμάκων·

Or. fr

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 27
Παράγραφος 3

3. σέβεται πλήρως τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την καθολικότητα, την 
αλληλεγγύη και την ισοτιμία των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας και τις διατάξεις 
του άρθρου 152 της Συνθήκης ΕΚ· σημειώνει ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΔΕΚ) έχει αναγνωρίσει σαφώς την κινητικότητα των ασθενών·

Or. nl

Τροπολογία: Linda McAvan, Karin Jöns

Τροπολογία 28
Παράγραφος 3

3. σεβόμενο πλήρως τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την καθολικότητα, την 
αλληλεγγύη και την ισοτιμία ως θεμελιώδεις αξίες των ευρωπαϊκών συστημάτων 
υγείας και τις διατάξεις του άρθρου 152 της Συνθήκης ΕΚ, υπογραμμίζει ότι οι 
αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) αναφέρονται στα 
προβλήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των ασθενών για αναζήτηση 
θεραπείας στο εξωτερικό και μετέπειτα αποζημίωσης από το εθνικό ασφαλιστικό 
σύστημα της χώρας τους σε ορισμένες περιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 29
Παράγραφος 3

3. τονίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την καθολικότητα, την αλληλεγγύη και 
την ισοτιμία των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας και τις διατάξεις των άρθρων 136, 
137 και 152 της Συνθήκης ΕΚ, και σημειώνει ότι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) έχουν αναγνωρίσει σαφώς την εφαρμογή των 
θεμελιωδών ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, με ρητή αναφορά στα θέματα της ποιότητας και της πρόσβασης στις 
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υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, απουσία οποιασδήποτε σαφούς θέσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος, και εκτιμά ότι τα θεσμικά όργανα είναι 
εκείνα που θα καθορίσουν το πλαίσιο της κινητικότητας των ασθενών·

Or. fr

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 30
Παράγραφος 3

3. σεβόμενο πλήρως τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την καθολικότητα, την 
αλληλεγγύη και την ισοτιμία των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας και τις 
περιορισμένες διατάξεις του άρθρου 152 της Συνθήκης ΕΚ, υπογραμμίζει ότι οι 
αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) έχουν αναγνωρίσει 
σαφώς την εφαρμογή των θεμελιωδών ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 31
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. εκτιμά ότι το ΔΕΚ δεν θα πρέπει να βασίζει τις αποφάσεις του στην ελεύθερη 
κυκλοφορία αλλά θα πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις επιπτώσεις της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των ασθενών στη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, τη 
χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας και περίθαλψης, την ποιότητα της 
περίθαλψης, την πρόσβαση, την ισότητα και την αλληλεγγύη·

Or. fr

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 32
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. αναγνωρίζει ότι οι υπηρεσίες υγείας μπορεί να ωφεληθούν από τα περισσότερο 
ανοιχτά σύνορα· τονίζει ότι οι μέθοδοι θεραπείας και οι δείκτες επιβίωσης των 
ασθενών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών· εκτιμά ότι η ποιότητα
των υπηρεσιών υγείας θα ωφεληθεί περισσότερο από την ανταλλαγή μεθόδων 
θεραπείας από ό,τι από την απρόσκοπτη κινητικότητα των ασθενών·
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Or. nl

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 33
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. τονίζει ότι πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισμός μεταξύ της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των υπηρεσιών υγείας και του δικαιώματος των ασθενών να 
επιλέγουν ιατρικές υπηρεσίες εκτός του δικού τους κράτους μέλους·

Or. nl

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 34
Παράγραφος 4

4. αναγνωρίζει ότι υπάρχει ζήτηση για κατάλληλα ρυθμισμένες, ποιοτικές
διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 35
Παράγραφος 4

4. αναγνωρίζει ότι υπάρχει ζήτηση για υψηλής ποιότητας διασυνοριακές υπηρεσίες 
υγείας·

Or. nl

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 36
Παράγραφος 4

4. αναγνωρίζει ότι υπάρχει ζήτηση για διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας, αλλά ότι αυτό 
αφορά μόλις έναν μικρό αριθμό ασθενών σε μεθοριακές περιοχές· εκτιμά ότι τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται καλύτερα για την αμοιβαία
κατανομή της παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε μεθοριακές περιοχές και ότι τα 
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ζητήματα που σχετίζονται με την αποζημίωση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται
βάσει σύναψης συμβάσεων μεταξύ υπηρεσιών ή περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 37
Παράγραφος 4

4. αναγνωρίζει ότι υπάρχει ζήτηση για διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας· ωστόσο, 
επισημαίνει ότι μελέτες δείχνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να 
λαμβάνουν περίθαλψη υψηλής ποιότητας κοντά στον τόπο διαμονής τους·

Or. en

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 38
Παράγραφος 4

4. αναγνωρίζει ότι υπάρχει ζήτηση για διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας· εκτιμά ότι, για 
να παράσχει την πλέον κατάλληλη νομοθετική απάντηση, η Επιτροπή πρέπει 
προηγουμένως να διεξαγάγει εξαντλητική μελέτη καταρχάς των πραγματικών 
αναγκών της κινητικότητας των ασθενών και κατά δεύτερον του κοινού το οποίο 
μπορεί να αφορά η κινητικότητα, συνεκτιμώντας και τις επιπτώσεις της 
κινητικότητας αυτής στα συστήματα υγείας·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 39
Παράγραφος 4

4. αναγνωρίζει ότι υπάρχει όντως ζήτηση για διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας και για 
συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικής και τεχνολογικής εμπειρογνωμοσύνης 
μεταξύ ιατρικών κέντρων υψηλής εξειδίκευσης·

Or. pl
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Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 40
Παράγραφος 4

4. αναγνωρίζει ότι υπάρχει ζήτηση για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη·

Or. de

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 41
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. τονίζει ότι είναι επιθυμητό να γίνει διαχωρισμός μεταξύ, αφενός, των 
διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας, δηλαδή εκείνων που βρίσκονται από τις δύο 
πλευρές των κοινών συνόρων μεταξύ δύο κρατών μελών, προκειμένου να 
διατηρείται και να προσφέρεται στους ασθενείς υψηλό επίπεδο πρόσβασης και 
περίθαλψης και, αφετέρου, των διεθνών υπηρεσιών υγείας εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι οποίες πρέπει να προσφέρουν υγειονομική περίθαλψη για τη θεραπεία 
σπάνιων ή «ορφανών» ασθενειών ή/και ασθενειών για τη θεραπεία των οποίων 
απαιτείται σπάνια και πολύ ακριβή τεχνολογία (κέντρα περίθαλψης αναφοράς) ή να 
παρέχουν πρόσβαση σε περίθαλψη, την οποία το κράτος μέλος των ασθενών ή το 
κράτος στο οποίο διαμένουν δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να τους προσφέρει·

Or. fr

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 42
Παράγραφος 5

5. επισημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και η οδηγία 
2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων δεν 
καλύπτουν τα υφιστάμενα ρυθμιστικά κενά σε επίπεδο ΕΕ και δεν εξασφαλίζουν την 
υπάρχουσα ικανότητα των επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης που υπόκεινται σε ρύθμιση· είναι της γνώμης ότι δεν κατοχυρώνεται η 
ασφάλεια και τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης και ότι υπάρχει νομική ανασφάλεια όσον αφορά τους 
μηχανισμούς επιστροφής εξόδων, τις υποχρεώσεις των εθνικών αρχών να 
μοιράζονται τις ρυθμιστικές πληροφορίες, το καθήκον μέριμνας και τις διατάξεις 
διαχείρισης κινδύνων για ιδιώτες ασθενείς·

Or. en
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 43
Παράγραφος 5

5. επισημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και η οδηγία 
2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων δεν 
καλύπτουν όλα τα υφιστάμενα ρυθμιστικά κενά σε επίπεδο ΕΕ· είναι της γνώμης ότι 
δεν κατοχυρώνεται η ασφάλεια και τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και ότι υπάρχει νομική ανασφάλεια 
όσον αφορά τους μηχανισμούς επιστροφής εξόδων (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Linda McAvan, Karin Jöns

Τροπολογία 44
Παράγραφος 5

5. επισημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και η οδηγία 
2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων δεν 
καλύπτουν τα υφιστάμενα ρυθμιστικά κενά σε επίπεδο ΕΕ· είναι της γνώμης ότι δεν 
κατοχυρώνεται η ασφάλεια και τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και ότι υπάρχει νομική ανασφάλεια 
όσον αφορά τους μηχανισμούς επιστροφής εξόδων, το καθήκον μέριμνας τόσο για 
την αρχική θεραπεία όσο και για την παρακολούθησή της και τις διατάξεις 
διαχείρισης κινδύνων για ιδιώτες ασθενείς·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 45
Παράγραφος 5

5. επισημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και η οδηγία 
2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων δεν 
καλύπτουν τα υφιστάμενα ρυθμιστικά κενά σε επίπεδο ΕΕ· είναι της γνώμης ότι δεν 
κατοχυρώνεται η ασφάλεια και τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή 
παροχή (διαγραφή) υγειονομικής περίθαλψης και ότι υπάρχει νομική ανασφάλεια 
όσον αφορά τους μηχανισμούς επιστροφής εξόδων, το καθήκον μέριμνας και τις 
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διατάξεις διαχείρισης κινδύνων για ιδιώτες ασθενείς·

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 46
Παράγραφος 5

5. επισημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και η οδηγία 
2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων δεν 
καλύπτουν τα υφιστάμενα ρυθμιστικά κενά σε επίπεδο ΕΕ· είναι της γνώμης ότι δεν 
κατοχυρώνεται η ασφάλεια και τα δικαιώματα των ασθενών επί του παρόντος στη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και ότι υπάρχει νομική 
ανασφάλεια όσον αφορά τους μηχανισμούς επιστροφής εξόδων, το καθήκον μέριμνας 
και τις διατάξεις διαχείρισης κινδύνων για ιδιώτες ασθενείς·

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 47
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. θεωρεί ότι η σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υγειονομικής περίθαλψης 
πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων καθώς και την επάρκεια γνώσης
της γλώσσας ώστε να εξασφαλίζει την πλήρη επικοινωνία μεταξύ ασθενούς και 
επαγγελματία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 48
Παράγραφος 6

6. επισημαίνει περαιτέρω ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα παρέχουν σε όλους τους 
ασθενείς πρόσβαση σε απόλυτα κατανοητές πληροφορίες και θα εξασφαλίζουν τη 
διαφάνεια της παρεχόμενης ανταλλαγής δεδομένων και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών υγείας για τους ασθενείς·

Or. de
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 49
Παράγραφος 6

6. επισημαίνει περαιτέρω τα κενά στην πληροφόρηση των ασθενών, αλλά τονίζει ότι οι 
πληροφορίες για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, τα φαρμακευτικά προϊόντα 
και τη θεραπευτική αγωγή πρέπει να παρέχονται από τρίτους οργανισμούς που θα 
είναι ανεξάρτητοι από βιομηχανίες, σημειώνει την ανάγκη πληροφόρησης των 
ασθενών για τα δικαιώματά τους όταν μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος·
προτείνει οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών να παρέχουν 
πληροφορίες σε όσους υπάγονται σε αυτούς μέσω εκστρατείας σε όλα τα κράτη 
μέλη, ιδίως όσον αφορά την ύπαρξη της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλειας υγείας·

Or. fr

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 50
Παράγραφος 6

6. επισημαίνει περαιτέρω ότι υπάρχει έλλειψη διατάξεων για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης των ασθενών και των εθνικών αρχών σε πληροφορίες και της 
νομιμότητας των πηγών πληροφόρησης για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, 
τους επαγγελματίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που υπόκεινται σε 
ρύθμιση, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τη θεραπευτική αγωγή·

Or. en

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 51
Παράγραφος 6

6. επισημαίνει περαιτέρω ότι υπάρχει έλλειψη διατάξεων για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης των ασθενών σε πληροφορίες και της νομιμότητας των πηγών 
πληροφόρησης για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, τα φαρμακευτικά προϊόντα 
και τη θεραπευτική αγωγή· εκτιμά ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στη βελτίωση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σχετικά με τη 
διασυνοριακή κινητικότητα προς τους ασθενείς, μέσω της συντονισμένης 
συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στον τομέα·

Or. nl
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Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 52
Παράγραφος 6

6. επισημαίνει περαιτέρω ότι υπάρχει έλλειψη διατάξεων για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης των ασθενών σε πληροφορίες και της νομιμότητας των πηγών 
πληροφόρησης για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, τα φαρμακευτικά προϊόντα 
και τη θεραπευτική αγωγή και ελπίζει ότι η αναμενόμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το θέμα αυτό θα αποφέρει προτάσεις για τη βελτίωση της 
κατάστασης μέσα στους επόμενους μήνες·

Or. de

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 53
Παράγραφος 6

6. επισημαίνει περαιτέρω ότι υπάρχει έλλειψη διατάξεων για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης των ασθενών σε πληροφορίες και της νομιμότητας των πηγών 
πληροφόρησης για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, τα φαρμακευτικά προϊόντα 
και τη θεραπευτική αγωγή· επισημαίνει περαιτέρω ότι, επί του παρόντος,
εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ευρωπαϊκών δεικτών υγείας και ότι η ευρωπαϊκή 
κάρτα υγείας εξακολουθεί να μην επιτρέπει την προώθηση της ανταλλαγής
πληροφοριών μεταξύ των επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης·

Or. fr

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 54
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. στο πλαίσιο της αυξημένης κινητικότητας επαγγελματιών στην Ευρώπη, θεωρεί ότι 
είναι αναγκαίο να ενταχθεί σε ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο το καθήκον των 
εθνικών αρχών για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την καταχώρηση και κατά
τομέα των επαγγελματιών του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, όταν ενδέχεται 
να κινδυνεύει η ασφάλεια των ασθενών·

Or. en
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Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 55
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 56
Παράγραφος 7

7. εκτιμά ότι η εφαρμογή νομικού πλαισίου σε κοινοτικό επίπεδο αποτελεί τον
καλύτερο τρόπο για τη διασφάλιση της νομικής ασφάλειας για τους ασθενείς, τα 
εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και τους ιδιωτικούς παρόχους 
υγειονομικής περίθαλψης· ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές της καθολικότητας, της αλληλεγγύης, της 
ισότιμης πρόσβασης, της ποιότητας, της ασφάλειας και της σταθερότητας· θα 
πρέπει επίσης να εγγυάται την ικανότητα των κρατών μελών να διατηρούν το 
σύστημα έγκρισής τους, σύμφωνα με τον κοινοτικό νόμο για τη ρύθμιση των τιμών 
και τον σχεδιασμό της περίθαλψης, που θα τους επιτρέπει έτσι να οργανώνουν και 
να χρηματοδοτούν τα συστήματά τους υγειονομικής περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 57
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι η υγειονομική περίθαλψη δεν θα πρέπει να καλύπτεται από κανονισμούς 
της αγοράς και ότι πρέπει να εξετασθεί η πιθανότητα καθολικής εγγύησης 
υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας μέσω της κατάργησης της μη αναγκαίας 
γραφειοκρατίας και της εφαρμογής διαφανών οικονομικών κανόνων·

Or. pl
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 58
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η εξέταση για ένα ευρωπαϊκό ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τις υπηρεσίες υγείας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών 
σε ισότιμη πρόσβαση και ποιοτική περίθαλψη·

Or. fr

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 59
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι (διαγραφή) ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να 
διασφαλίζει τα δικαιώματα των ασθενών και τις εγγυήσεις που θα εδικαιούντο στη 
χώρα τους·

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 60
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να 
ενσωματωθεί σε ένα (διαγραφή) ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα περιγράφει 
τα δικαιώματα και τις εγγυήσεις που δικαιούνται οι ασθενείς από την ΕΕ·  
σημειώνει ότι κάθε προτεινόμενη νομοθεσία θα πρέπει να περιλαμβάνει το νομικό 
καθήκον των ρυθμιστών για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την καταχώρηση
και κατά τομέα των επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης προς 
το συμφέρον της ασφάλειας του κοινού και των ασθενών·

Or. en

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 61
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να ενσωματωθεί σε 
ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
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ασθενών και των εγγυήσεων που θα εδικαιούντο στη χώρα τους·

Or. en

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 62
Παράγραφος 7

7. δεν θεωρεί ότι οι αρχές της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα 
ευρύτερο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
ασθενών και των εγγυήσεων που θα εδικαιούντο στη χώρα τους·

Or. nl

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 63
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. εκτιμά ότι τα εμπόδια στην κινητικότητα μεταξύ κρατών μελών που επιθυμούν οι 
ασθενείς θα πρέπει να εξαλειφθούν με την πρώτη ευκαιρία μέσω συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. nl

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 64
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. εκτιμά ότι η κυκλοφορία των ασθενών πρέπει πάντα να αποτελεί ζήτημα ελεύθερης 
επιλογής των ασθενών και ότι δεν πρέπει να ασκείται καθόλου πίεση στην 
ελευθερία επιλογής των ασθενών·

Or. nl
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Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 65
Παράγραφος 7 γ (νέα)

7γ. εκτιμά ότι η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας σε σχέση με τις υπηρεσίες 
υγείας θα πρέπει να αποτελεί απόφαση κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά·

Or. nl

Τροπολογία: Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία 66
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 67
Παράγραφος 8

8. εκτιμά ότι η θέσπιση νομικού πλαισίου σε κοινοτικό επίπεδο αποτελεί τον καλύτερο 
τρόπο για τη διασφάλιση της νομικής ασφάλειας για τους ασθενείς, τα εθνικά 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και τους ιδιωτικούς παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης· ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις 
θεμελιώδεις αρχές της καθολικότητας, της αλληλεγγύης, της ισότιμης πρόσβασης, 
της ποιότητας, της ασφάλειας και της σταθερότητας· θα πρέπει επίσης να εγγυάται 
την ικανότητα των κρατών μελών να διατηρούν το σύστημα έγκρισής τους, 
σύμφωνα με τον κοινοτικό νόμο για τη ρύθμιση των τιμών και τον σχεδιασμό της 
περίθαλψης, που θα τους επιτρέπει έτσι να οργανώνουν και να χρηματοδοτούν τα 
συστήματά τους υγειονομικής περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 68
Παράγραφος 8

8. θεωρεί ότι οι βελτιώσεις στη λειτουργία των διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας δεν 
θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εις βάρος της βασικής υγειονομικής περίθαλψης·
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υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους βελτιώσεις δεν θα πρέπει να δυσχεράνουν την 
πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας οδηγώντας τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να μετακομίσουν σε κράτη μέλη με υψηλά 
πρότυπα διαβίωσης·

Or. pl

Τροπολογία: Linda McAvan, Karin Jöns

Τροπολογία 69
Παράγραφος 8

8. θεωρεί (διαγραφή), πρωτίστως, ότι οι διασυνοριακές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την 
υγεία θα πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και να 
μειώσουν την αυξανόμενη ανισότητα στα αποτελέσματα της υγειονομικής 
περίθαλψης, ώστε να εγγυηθούν ότι, ανεξάρτητα από την προσωπική τους
κατάσταση, όλοι οι άνθρωποι θα λαμβάνουν περίθαλψη υψηλής ποιότητας σε 
περίπτωση ασθένειας·

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 70
Παράγραφος 8

8. θεωρεί ότι (διαγραφή) η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για την 
υγειονομική περίθαλψη χωρίς γνήσιες και φιλόδοξες πολιτικές για την υγεία σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών θα αυξήσει τις επιλογές που 
διαθέτουν μόνο ελάχιστοι προνομιούχοι ασθενείς (διαγραφή), με σκοπό τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης για ορισμένους από αυτούς σε άριστης ποιότητας 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

Or. fr

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 71
Παράγραφος 8

8. θεωρεί ότι (διαγραφή) η βελτίωση της λειτουργίας της διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης θα πρέπει να αυξήσει τις επιλογές που διαθέτουν οι ασθενείς εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε άριστης 
ποιότητας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην 
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παροχή καλύτερης υγειονομικής περίθαλψης στην χώρα προέλευσης του ασθενούς·

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 72
Παράγραφος 8

8. θεωρεί ότι, πρωτίστως, η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για την 
υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την ΕΚ θα 
πρέπει να αυξήσει τις επιλογές που διαθέτουν οι ασθενείς εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε ποιοτικές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης και κέντρα διασυνοριακής αριστείας, ενώ αναγνωρίζει ότι 
η πολιτική για την υγεία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 73
Παράγραφος 8

8. θεωρεί ότι, πρωτίστως, η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για την 
υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να αυξήσει τις επιλογές που διαθέτουν οι ασθενείς 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε 
άριστης ποιότητας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης· θεωρεί ότι είναι σημαντικό
να τονισθεί ότι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για την 
υγειονομική περίθαλψη δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του 
ιατρικού τουρισμού·

Or. fr

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 74
Παράγραφος 8

8. θεωρεί ότι, πρωτίστως, ένα νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την υγειονομική 
περίθαλψη θα πρέπει να αυξήσει τις επιλογές που διαθέτουν οι ασθενείς εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε άριστης 
ποιότητας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

Or. en
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Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 75
Παράγραφος 8

8. θεωρεί ότι, πρωτίστως, η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για την 
υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να συμβάλει στην ασφάλεια των ασθενών και να
αυξήσει τις επιλογές που διαθέτουν οι ασθενείς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε άριστης ποιότητας υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 76
Παράγραφος 8 a (νέα)

8a. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν περισσότερο τη διαθέσιμη 
κοινοτική χρηματοδότηση από όσο σήμερα για την αναβάθμιση και τον 
επανεξοπλισμό των δημόσιων κτιρίων των υπηρεσιών υγείας.

Or. pl


