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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* : Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I : Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II : Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη 
ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** : Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός από τις 
περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 και 300 της 
Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I : Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων

***II : Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη 
ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III : Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για την έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και 
αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει 
της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς 
λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις 
διόρθωσης υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας (2007-2013)
(COM(2005)0115 – C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2005)0115)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 152 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6 
0097/2005),

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 30ης Ιουνίου 2005 να 
χωρίσει την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας 
των καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013, με σκοπό να αναθέσει την εκπόνηση δύο 
χωριστών εκθέσεων τόσο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων όσο και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών 
(A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

  
1 ΕΕ C .../ Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της υγείας και της προστασίας 
των καταναλωτών για την περίοδο 2007-
2013

θέσπιση δεύτερου προγράμματος 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας για την περίοδο 2007-
2013

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων περί 
χωρισμού του προγράμματος. Τα μέρη που διαγράφονται καλύπτονται από την έκθεση για την 
προστασία των καταναλωτών. Το παρόν πρόγραμμα συνιστά συνέχεια και εξέλιξη του πρώτου 
ολοκληρωμένου προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-
2008).

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως τα 
άρθρα 152 και 153,

τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το 
άρθρο 152,

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων περί 
χωρισμού του προγράμματος. Τα μέρη που διαγράφονται καλύπτονται από την έκθεση για την 
προστασία των καταναλωτών.

Τροπολογία 3
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. 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.
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Αιτιολόγηση

Η δημόσια υγεία αποτελεί αγαθό πρωταρχικής σημασίας και η προστασία της αφορά όλους 
χωρίς εξαίρεση. Η Κοινότητα, βάσει του άρθρου 152 της Συνθήκης ΕΚ, δεσμεύεται για την 
προώθηση και βελτίωση της υγείας, την πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας καθώς και την 
αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων 
στον τομέα της υγείας απαιτεί συντονισμό και συνοχή των δράσεων για την εξασφάλιση ενός 
υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας. 

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

(1α) Πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή όλων των 
κοινοτικών πολιτικών και 
δραστηριοτήτων. Βάσει του άρθρου 152 
η Κοινότητα καλείται να διαδραματίσει 
ενεργό ρόλο με τη λήψη μέτρων που δεν 
μπορούν να ληφθούν από τα κράτη μέλη 
και στο συντονισμό των μέτρων που 
λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας. Η Κοινότητα σέβεται 
πλήρως τα προνόμια των κρατών μελών 
περί την οργάνωση και την παροχή 
υπηρεσιών υγείας και ιατρικής μέριμνας.

Αιτιολόγηση

Βάσει των Συνθηκών, η Κοινότητα καλείται να διαδραματίσει έναν ενεργό ρόλο,  με δράσεις 
που είναι αδύνατο να προωθηθούν από τα κράτη-μέλη. Με τις ενισχυμένες διατάξεις του 
άρθρου 152 της Συνθήκης του Άμστερνταμ υπήρξε ένα ποσοτικό αλλά και ποιοτικό άλμα καθώς 
περιλαμβάνει το τρίπτυχο: βελτίωση της δημοσίας υγείας, πρόληψη της ασθένειας σε όλες τις 
μορφές της και αποτροπή των πηγών κινδύνου. Υπενθυμίζεται  ότι η αρμοδιότητα και ευθύνη 
των υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία κλπ) ανήκει στα κράτη μέλη (αρχή της επικουρικότητας).

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 1β (νέα)

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

Αιτιολόγηση

Ο τομέας της υγείας χαρακτηρίζεται από ραγδαία ανάπτυξη τόσο σε οικονομικούς όρους με 
αύξηση των επενδύσεων όσο και με αύξηση της απασχόλησης  καθώς και εισαγωγής 
τεχνολογίας και καινοτομιών ειδικά στις αναπτυγμένες χώρες.  Ταυτόχρονα,  παρατηρείται μια 
αύξηση των δαπανών υγείας και υγειονομικής περίθαλψης που αγγίζει το 10% του ΑΕΠ των 
κρατών μελών της ΕΕ λαμβανομένου υπόψη ότι  υπάρχει αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης 
καθώς και ότι ο τομέας της υγείας  συνιστά σημαντικό μέρος των συστημάτων κοινωνικής  
προστασίας των κρατών ΕΕ.    

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 1γ (νέα)

(1γ) Το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-
2008) ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
στον τομέα αυτό και έχει ήδη προσφέρει 
πολλά σημαντικά επιτεύγματα και 
βελτιώσεις.

Αιτιολόγηση

Το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας είναι 
το εν ισχύ 2003-2008 και η διαφοροποίησή  του  είναι σαφής στην όλη φιλοσοφία του 
συγκριτικά με προηγηθείσες σχετικές πρωτοβουλίες, δεδομένου ότι παλαιότερα 
αντιμετωπίζονταν μεν σημαντικά θέματα υγείας, όπως το πρόγραμμα κατά του καρκίνου, 
προαγωγή της υγείας, AIDS, τοξικομανία, παρακολούθηση της υγείας, τραυματισμοί, σπάνιες 
ασθένειες, ασθένειες που σχετίζονται με τη ρύπανση, πλην όμως αποσπασματικά και κυρίως 
αποκομμένα το ένα από το άλλο. Το ισχύον πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις γενικούς στόχους -
α) βελτίωση της πληροφόρησης β) η ενίσχυση της ικανότητας ταχείας και συντονισμένης 
αντίδρασης όταν απειλείται η υγεία και γ) προαγωγή της υγείας και πρόληψη των ασθενειών 
μέσω αντιμετώπισης των καθοριστικών παραγόντων της υγείας .- και μετά από δύο έτη 
εφαρμογής  έχει ήδη δώσει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα με κοινοτικές δράσεις και ανάπτυξη 
μηχανισμών στη βάση ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη δημόσια υγεία.
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Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 1δ (νέα)

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

Αιτιολόγηση

Οι διαδοχικές κρίσεις στον τομέα της διατροφής, ο πανικός που προκλήθηκε παγκοσμίως  με το 
SARS, που πρωτοεμφανίστηκε στην Κίνα, η γρίπη των πτηνών και το ενδεχόμενο πανδημίας 
γρίπης, στο άμεσο μέλλον, που μπορεί να προκαλέσει εκατομμύρια θανάτους, αλλά και τα 
προβλήματα του περιβάλλοντος, που επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία αποδεικνύουν την εξέχουσα 
σημασία που έχει αυτή και συνακόλουθα η προστασία της για τους πολίτες, που απαιτούν  
αποτελεσματικές δράσεις σε επίπεδο Ένωσης. Επιπλέον, η κινητικότητα των ευρωπαίων 
πολιτών καθώς και η εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων στην ΕΕ απαιτούν την 
επαγρύπνηση για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές, την κήρυξη συναγερμού σε περίπτωση των 
εν λόγω απειλών και την καταπολέμησή τους.  

Τροπολογία 8
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 
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πνεύμονα και τραυματισμοί από 
ατυχήματα οδικής κυκλοφορίας -
ισοδυναμούν με 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 ο ιός 
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 επιβαρύνσεις της 
υγείας στην Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Είναι απολύτως αναγκαίο να λαμβάνουμε υπόψη τα αξιόπιστα δεδομένα του ΠΟΥ κατά την 
εκπόνηση του προγράμματος δημόσιας υγείας στην Ένωση.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Επομένως, πρέπει να θεσπιστεί 
πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την 
υγεία και την προστασία των 
καταναλωτών, που θα αντικαταστήσει την 
απόφαση αριθ. 1786/2002/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, 
για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας 
(2003-2008) και την απόφαση αριθ. 
20/2004/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση γενικού πλαισίου για τη 
χρηματοδότηση των κοινοτικών 
ενεργειών υπέρ της πολιτικής για τους 

(2) Απαιτείται συνεχής προσπάθεια για 
την υλοποίηση των σκοπών και στόχων 
που έθεσε ήδη η Κοινότητα στον τομέα 
της δημόσιας υγείας. Επομένως, πρέπει να 
θεσπιστεί δεύτερο πρόγραμμα κοινοτικής 
δράσης για τη δημόσια υγεία (2007-2013, 
"το Πρόγραμμα") όπως ορίζεται στην 
ανά χείρας απόφαση, που θα 
αντικαταστήσει την απόφαση αριθ. 
1786/2002/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Σεπτεμβρίου 2002, για τη θέσπιση 
προγράμματος κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008), 
που κατά συνέπεια πρέπει να καταργηθεί.
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καταναλωτές για τα έτη 2004-2007.  Κατά 
συνέπεια, οι αποφάσεις αυτές πρέπει να 
καταργηθούν.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων περί 
χωρισμού του προγράμματος. Τα μέρη που διαγράφονται καλύπτονται από την έκθεση για την 
προστασία των καταναλωτών. Η Κοινότητα αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στον τομέα της 
υγείας που χρήζουν αντιμετώπισης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και επομένως απαιτείται κοινοτική 
δράση μέσω ενός δεύτερου προγράμματος στον τομέα της δημόσιας υγείας (2007-2013) που θα 
συνιστά συνέχεια και εξέλιξη του πρώτου ολοκληρωμένου προγράμματος κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008). 

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

(2α) Το Πρόγραμμα στηρίζεται στη δομή, 
τους μηχανισμούς και τις δραστηριότητες 
του προηγούμενου προγράμματος για 
κοινοτική δράση στον τομέα της 
δημόσιας υγείας (2003-2008), προσθέτει 
νέους στόχους και οφέλη από την πείρα 
και γνώση που αποκτήθηκαν μέσω των 
δράσεων και μέτρων που εφαρμόσθηκαν. 
Θα συμβάλει στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου σωματικής και ψυχικής υγείας 
καθώς και μεγαλύτερης ισότητας σε 
θέματα υγείας σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, κατευθύνοντας τις δράσεις 
προς τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, 
την πρόληψη των ασθενειών και 
διαταραχών και την εξάλειψη των πηγών 
κινδύνου για την υγεία, με σκοπό την 
καταπολέμηση της νοσηρότητας και της 
πρόωρης θνησιμότητας, λαμβανομένων 
παράλληλα υπόψη του φύλου και της 
ηλικίας.

Αιτιολόγηση

Το δεύτερο πρόγραμμα θα αναπτυχθεί στη βάση των δομών, μηχανισμών και δράσεων του 
πρώτου προγράμματος, της κτηθείσας πείρας και της προσθήκης νέων στόχων συμβάλλοντας 
στην αντιμετώπιση των απειλών κατά της υγείας, την επίτευξη υψηλού επιπέδου σωματικής και 
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ψυχικής υγείας και ευεξίας καθώς και τη μεγαλύτερη ισότητα σε θέματα υγείας.

Τροπολογία 11
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 
σχετικά με την προστασία των πολιτών 
από τους κινδύνους και τις απειλές για την 
υγεία, αυξάνοντας την πρόσβασή τους σε 
σχετικές πληροφορίες και παρέχοντάς 
τους την ευχέρεια να λαμβάνουν 
αποφάσεις που να ανταποκρίνονται στα 
βέλτιστα συμφέροντά τους. 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων περί 
χωρισμού του προγράμματος. Το πρόγραμμα πρέπει να ενισχύσει την ικανότητα πληροφόρησης 
των πολιτών σε θέματα υγείας διευρύνοντας το πεδίο γνώσεων και επιλογών.
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Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

(3α) Το Πρόγραμμα πρέπει να στηρίξει 
την ένταξη των στόχων της πολιτικής 
που εφαρμόζεται στον τομέα της υγείας 
σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και 
δραστηριότητες.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα θα καλύψει και την υποστήριξη της ένταξης των στόχων των τομέων της υγείας 
σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και δραστηριότητες.

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 3β (νέα)

(3β) Η αύξηση της διάρκειας υγιούς ζωής 
(HLY),  που καλείται επίσης δείκτης 
προσδόκιμου ζωής χωρίς επιβαρύνσεις 
που επιφέρει η ασθένεια στην υγεία, με 
την πρόληψη των ασθενειών και την 
προώθηση της γήρανσης του οργανισμού 
χωρίς επιβαρύνσεις για την υγεία είναι 
σημαντική για την ευεξία των πολιτών 
της ΕΕ και συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων της διαδικασίας της 
Λισσαβώνας όσον αφορά τη βιωσιμότητα 
των δημόσιων οικονομικών που δέχονται 
πιέσεις από την αύξηση του κόστους της 
υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής 
ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Η υγεία συμβάλλει στην παραγωγικότητα, στην απασχόληση και επομένως στην οικονομική 
ανάπτυξη. Οι επενδύσεις στην πρόληψη  βελτιώνουν τόσο την υγεία όσο και την οικονομία. Οι 
κατηγορίες δεικτών υγείας (αρνητικοί και θετικοί) συμβάλλουν στη μέτρηση του επιπέδου υγείας 
του πληθυσμού. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα από τη διαδικασία της Λισαβόνας " μια 
σημαντική πρόκληση είναι  να  μειωθούν  οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά την προσδοκώμενη διάρκεια ζωής, την επίπτωση σημαντικών νόσων και την 
κατάσταση υγείας. Ο εκσυγχρονισμός του τομέα της υγείας (...) μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά 
στη βιωσιμότητα της προσφοράς εργατικού δυναμικού".
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Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 3γ (νέα)

(3γ) Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έφερε επιπρόσθετες μέριμνες 
από την άποψη των ανισοτήτων στον 
τομέα της υγείας εντός της ΕΕ και τούτο 
κατά πάσα πιθανότητα θα ενταθεί με τις 
περαιτέρω διευρύνσεις. Αυτό το ζήτημα 
πρέπει επομένως να αποτελέσει μία από 
τις προτεραιότητες του Προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Με τη διεύρυνση οι ανισότητες στον τομέα της υγείας εντάθηκαν. Σήμερα υπάρχουν μείζονες 
αποκλίσεις τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μέσα στα ίδια τα κράτη μέλη όσον αφορά 
στο  μέσο όρο  ζωής των πολιτών, την κατάσταση της υγείας τους και  την πρόσβαση που έχουν 
στην περίθαλψη. Οι ανισότητες αυτές οδηγούν με τη σειρά τους σε ανισότητες στην ανάπτυξη 
και επομένως είναι απαραίτητο το πρόγραμμα να συμβάλλει με δράσεις στη μείωσή τους.

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 3δ (νέα) 

(3δ) Το Πρόγραμμα πρέπει να συμβάλει 
στον εντοπισμό των αιτίων των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και να 
εξετάσει τα ζητήματα που έχουν σχέση με 
την μη βέλτιστη ιατρική μέριμνα.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων σε δράσεις που βοηθούν στη μείωση των 
ανισοτήτων μέσω της προαγωγής της βέλτιστης ιατρικής φροντίδας. 

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 3ε (νέα)

(3ε) Έχει ουσιαστική σημασία η 
συστηματική συλλογή, επεξεργασία και 
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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 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. Όλα τα 
στοιχεία πρέπει να αναλύονται κατά φύλο.

Αιτιολόγηση

Χωρίς τη συστηματική συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων σε κοινοτικό επίπεδο 
δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική παρακολούθηση υγείας. Για το λόγο αυτό είναι 
απαραίτητο να αντλούνται αντικειμενικές, αξιόπιστες, συμβατές, συγκρίσιμες και ανταλλάξιμες 
πληροφορίες σε κοινοτικό επίπεδο. Εξίσου σημαντική είναι και λειτουργία συμβατών και 
διαλειτουργικών συστημάτων και δικτύων στον τομέα της υγείας. 

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 3στ (νέα)

(3στ) Η συλλογή στοιχείων πρέπει να 
τηρεί τις σχετικές νομικές διατάξεις περί 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 3ζ (νέα)

(3ζ) Οι βέλτιστες πρακτικές συνιστούν 
την πλέον κατάλληλη επιλογή διότι οι 
δράσεις πρόληψης στον τομέα της υγείας 
και η θεραπεία ασθενειών και 
τραυματισμών πρέπει να μετρώνται βάσει 
της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας και όχι βάσει 
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οικονομικών όρων. Έχει επομένως 
πρωταρχική σημασία να καταρτισθούν 
κατευθυντήριες γραμμές και δείκτες και 
να οργανωθεί η ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών συνιστά την καλύτερη επιλογή 
για δράσεις πρόληψης στον τομέα της υγείας, της θεραπείας νοσημάτων και των τραυματισμών 
και είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας. 

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 3η (νέα)

(3η) Είναι σημαντικό να προωθούνται οι 
βέλτιστες πρακτικές ή οι πλέον 
εξελιγμένες από επιστημονική άποψη 
θεραπείες ασθενειών και τραυματισμών 
για να προλαμβάνονται περαιτέρω 
απώλειες υγείας. 

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 3θ (νέα)

(3θ) Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την 
πρόληψη τραυματισμών με τη συλλογή 
δεδομένων, την ανάπτυξη καθοριστικών 
παραγόντων τραυματισμού και τη 
διάδοση των σχετικών πληροφοριών. 

Τροπολογία 21
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 διευκολυνθεί 
η περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
χώρου ηλεκτρονικής υγείας, και ειδικά η 
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ανάπτυξη της κάρτας ηλεκτρονικής 
υγείας.

Αιτιολόγηση

Η κινητικότητα των ασθενών και των επαγγελματιών στο τομέα της δημόσιας υγείας αποτελεί 
βασική πρόκληση της θεματικής της υγείας στην Ένωση. Με βάση τη νομολογία του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου αναγνωρίστηκε το δικαίωμα των ασθενών 
στην επιστροφή εξόδων ιατρικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, με διάκριση ωστόσο 
μεταξύ νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και συνδέοντας την άσκηση του 
δικαιώματος αυτού με ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να διασφαλίζουν την 
οικονομική ισορροπία και την κοινωνική ασφάλιση, πάντοτε με στόχο να κατοχυρώνεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας, θα πρέπει να υπάρξει κοινοτική δράση που να καλύπτει τα 
θέματα της κινητικότητας των ασθενών καθώς και της προώθησης των πρωτοβουλιών για την 
"ηλεκτρονική Υγεία" και ειδικότερα της περαιτέρω ανάπτυξης εφαρμογών της "κάρτας υγείας". 

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 3ια (νέα)

(3ια) Η ρύπανση του περιβάλλοντος 
συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και 
μείζονα πηγή ανησυχιών για τους 
Ευρωπαίους πολίτες. Ειδική δράση 
πρέπει να επικεντρωθεί στα παιδιά και 
τις άλλες ομάδες που είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτες σε επικίνδυνες περιβαλλοντικές 
συνθήκες. Το Πρόγραμμα πρέπει να 
συμπληρώνει τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης για το περιβάλλον και την υγεία 
2004-2010.

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 3ιβ (νέα)

(3ιβ) Η αρχή της προφύλαξης και η 
αξιολόγηση των κινδύνων είναι βασικοί 
παράγοντες για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και πρέπει επομένως 
να αποτελέσουν μέρος της περαιτέρω 
ένταξης σε άλλες κοινοτικές πολιτικές και 
δραστηριότητες.
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Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη 3ιγ (νέα)

(3ιγ) Για να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο 
συντονισμού των ενεργειών και των 
πρωτοβουλιών που λαμβάνονται από την 
Κοινότητα και τα κράτη μέλη για την 
εφαρμογή του Προγράμματος είναι 
αναγκαίο να προαχθεί η συνεργασία 
μεταξύ κρατών μελών και να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων 
και μελλοντικών δικτύων στον τομέα της 
δημόσιας υγείας.

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός και η συνεργασία Επιτροπής και Κρατών Μελών είναι απολύτως απαραίτητα 
στοιχεία για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος, 

Τροπολογία 25
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 

Διαγράφεται
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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.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων περί 
χωρισμού του προγράμματος.

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Ο συντονισμός με τις άλλες κοινοτικές 
πολιτικές και προγράμματα αποτελεί 
βασική συνιστώσα του κοινού στόχου της 
ένταξης των πολιτικών υγείας και 
καταναλωτών στις άλλες πολιτικές. Για να 
προωθηθούν οι συνέργειες και να 
αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις, θα 
γίνει κατάλληλη χρήση άλλων κοινοτικών 
ταμείων και προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών 
προγραμμάτων-πλαισίων για την έρευνα 
και των αποτελεσμάτων τους, των 
διαρθρωτικών ταμείων και του κοινοτικού 
στατιστικού προγράμματος.

(5) Ο συντονισμός με τις άλλες κοινοτικές 
πολιτικές και προγράμματα αποτελεί 
βασική συνιστώσα του στόχου της ένταξης 
της πολιτικής υγείας στις άλλες πολιτικές. 
Για να προωθηθούν οι συνέργειες και να 
αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις θα 
αναληφθούν από κοινού δράσεις με τα 
σχετικά κοινοτικά προγράμματα και 
δράσεις και θα γίνει κατάλληλη χρήση 
άλλων κοινοτικών ταμείων και 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των κοινοτικών προγραμμάτων-πλαισίων 
για την έρευνα και των αποτελεσμάτων 
τους, των διαρθρωτικών ταμείων, του 
Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Αλληλεγγύης και του κοινοτικού 
στατιστικού προγράμματος. Πρέπει επίσης 
να διασφαλισθεί ότι όλα τα ταμεία θα 
ενσωματώνουν την πτυχή για την υγεία.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων περί 
χωρισμού του προγράμματος. Τα μέρη που διαγράφονται καλύπτονται από την έκθεση για την 
προστασία των καταναλωτών. Είναι απαραίτητο να επιδιωχθεί η συνέργεια μεταξύ των 
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δράσεων του προγράμματος με άλλα κοινοτικά προγράμματα, δράσεις και ταμεία.

Τροπολογία 27
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 
παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση της δημόσιας υγείας και την 
εκπροσώπηση των συμφερόντων των 
πολιτών στην πολιτική για την υγεία στην 
Κοινότητα. Οι οργανώσεις αυτές 
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 που πληρούν 
τις προϋποθέσεις για κοινοτική 
υποστήριξη πρέπει να καταρτισθούν στην 
παρούσα απόφαση.

Αιτιολόγηση

Οι ΜΚΟ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της υγείας και επομένως πρέπει να 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Η εφαρμογή του προγράμματος πρέπει 
να στηρίζεται και να επεκτείνει τις 
υφιστάμενες ενέργειες και διαρθρωτικές 
ρυθμίσεις στους τομείς της δημόσιας 
υγείας και της προστασίας των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένου του 
Εκτελεστικού Οργανισμού για το 
Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας, που 

(7) Η εφαρμογή του Προγράμματος
πρέπει να περιλαμβάνει τον Εκτελεστικό 
Οργανισμό για το Πρόγραμμα Δημόσιας 
Υγείας, που συστάθηκε με την απόφαση 
2004/858/EK της Επιτροπής καθώς και 
στενή συνεργασία με τις σχετικές 
οργανώσεις και οργανισμούς, και ιδίως με 
το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη 
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συστάθηκε με την απόφαση 2004/858/EK 
της Επιτροπής. Η εφαρμογή πρέπει να 
γίνεται σε στενή συνεργασία με τις 
σχετικές οργανώσεις και οργανισμούς, και 
ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νόσων, που 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.

και τον Έλεγχο των Νόσων (ECDC), που 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου. Η Επιτροπή πρέπει 
να κοινοποιεί στο (ECDC) όλες τις 
πληροφορίες και τα δεδομένα που 
συλλέγονται δυνάμει του Προγράμματος 
που έχουν σχέση με την αποστολή του.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων περί 
χωρισμού του προγράμματος. Τα μέρη που διαγράφονται καλύπτονται από την έκθεση για την 
προστασία των καταναλωτών. Είναι σημαντική η συνεργασία και επικοινωνία της Επιτροπής με 
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών. 

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (στο εξής "συμφωνία 
για τον ΕΟΧ") προβλέπει συνεργασία στον 
τομέα της υγείας και της προστασίας των 
καταναλωτών μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των κρατών μελών της, 
αφενός, και των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) 
που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο, αφετέρου (στο εξής 
"χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ"). Πρέπει να ληφθεί 
επίσης μέριμνα για τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και άλλες 
χώρες, και ιδίως οι χώρες που 
περιλαμβάνονται στην πολιτική γειτονίας 
της Κοινότητας, οι χώρες που υποβάλλουν 
αίτηση για προσχώρηση, καθώς και οι 
υποψήφιες και οι υπό προσχώρηση στην 
Κοινότητα χώρες, λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
υπόψη το γεγονός ότι απειλές για την υγεία 
που προκύπτουν σε άλλες χώρες είναι 
δυνατόν να έχουν αντίκτυπο μέσα στην 
Κοινότητα.

(9) Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (στο εξής "συμφωνία 
για τον ΕΟΧ") προβλέπει συνεργασία στον 
τομέα της υγείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των κρατών μελών της, 
αφενός, και των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) 
που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο, αφετέρου (στο εξής 
"χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ"). Πρέπει να ληφθεί 
επίσης μέριμνα για τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και άλλες 
χώρες, και ιδίως οι χώρες που 
περιλαμβάνονται στην πολιτική γειτονίας 
της Κοινότητας, οι χώρες που υποβάλλουν 
αίτηση για προσχώρηση, καθώς και οι 
υποψήφιες και οι υπό προσχώρηση στην 
Κοινότητα χώρες, λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
υπόψη το γεγονός ότι απειλές για την υγεία 
που προκύπτουν σε άλλες χώρες είναι 
δυνατόν να έχουν αντίκτυπο μέσα στην 
Κοινότητα.
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων περί 
χωρισμού του προγράμματος. Τα μέρη που διαγράφονται καλύπτονται από την έκθεση για την 
προστασία των καταναλωτών.

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Ενδείκνυται να αναπτυχθεί η 
συνεργασία με τους σχετικούς διεθνείς 
οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνών και οι εξειδικευμένες 
οργανώσεις του, συμπεριλαμβανομένης 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, 
καθώς επίσης με το Συμβούλιο της 
Ευρώπης και τον Οργανισμό Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης, με σκοπό την 
εκτέλεση του προγράμματος κατά τρόπο 
που να μεγιστοποιεί την 
αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα των ενεργειών που 
αφορούν την υγεία και την προστασία 
των καταναλωτών σε κοινοτικό και 
διεθνές επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη 
των ιδιαίτερων ικανοτήτων και ρόλων 
των διαφόρων οργανισμών και 
οργανώσεων.

(11) Για να μεγιστοποιηθούν η 
αποτελεσματικότητα και η 
αποδοτικότητα των ενεργειών που 
αφορούν την υγεία σε κοινοτικό και 
διεθνές επίπεδο, ενδείκνυται να 
αναπτυχθεί η συνεργασία με τους 
σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, όπως ο 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και οι 
εξειδικευμένες οργανώσεις του, 
συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας, καθώς επίσης με το 
Συμβούλιο της Ευρώπης και τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων περί 
χωρισμού του προγράμματος.

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Προκειμένου να αυξηθεί η αξία και ο 
αντίκτυπος του προγράμματος, θα πρέπει
να παρακολουθούνται και να 
αξιολογούνται τακτικά,
συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων 
εξωτερικών αξιολογήσεων, τα μέτρα που 
λαμβάνονται.

(12) Η πρόοδος προς την επίτευξη των 
στόχων υγείας δυνάμει αυτού του 
Προγράμματος χρειάζεται να μετράται 
και να αξιολογείται προκειμένου να 
αυξηθεί η αξία και ο αντίκτυπος του
Προγράμματος. Πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 
τακτικά, συμπεριλαμβανομένων 
ανεξάρτητων εξωτερικών αξιολογήσεων, 
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τα μέτρα που λαμβάνονται.

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Δεδομένου ότι οι στόχοι της δράσης 
που θα αναληφθεί στον τομέα της υγείας 
και της προστασίας των καταναλωτών 
δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από 
τα κράτη μέλη, λόγω της διεθνικής φύσης 
των σχετικών ζητημάτων, και δύνανται 
συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο λόγω της δυνατότητας 
της κοινοτικής δράσης να είναι 
αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη 
από την εθνική και μόνο δράση όσον 
αφορά την προστασία της υγείας, της 
ασφάλειας και των οικονομικών 
συμφερόντων των πολιτών, η Κοινότητα 
μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

(13) Σύμφωνα με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
που καθορίζονται στο άρθρο 5 της 
συνθήκης, η Κοινότητα δρα στους τομείς 
που δεν υπάγονται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητά της, όπως η δημόσια υγεία, 
μόνον εάν και στο βαθμό που ο στόχος 
της, λόγω των διαστάσεων και των 
αποτελεσμάτων του, δύναται να 
επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό 
επίπεδο.  Οι στόχοι του Προγράμματος 
δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από 
τα κράτη μέλη, λόγω της 
πολυπλοκότητας, του διακρατικού 
χαρακτήρα και της έλλειψης πλήρους 
ελέγχου σε επίπεδο κρατών μελών επί των 
παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, 
και συνεπώς το Πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίζει και να συμπληρώνει τις δράσεις 
και τα μέτρα των κρατών μελών. Το 
Πρόγραμμα μπορεί να παράσχει 
σημαντική προστιθέμενη αξία στην 
προαγωγή της υγείας και στα συστήματα 
υγείας στην Κοινότητα μέσω της 
στήριξης δομών και προγραμμάτων που 
ενισχύουν τις ικανότητες ατόμων, 
ιδρυμάτων, ενώσεων, οργανισμών και 
φορέων που δρουν στον τομέα της υγείας, 
διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπειριών 
και βέλτιστων πρακτικών και παρέχοντας 
μια βάση για από κοινού ανάλυση των 
παραγόντων που επηρεάζουν τη δημόσια 
υγεία. Επίσης, το Πρόγραμμα μπορεί να 
έχει προστιθέμενη αξία σε περιπτώσεις 
διασυνοριακών απειλών για τη δημόσια 
υγεία όπως οι λοιμώδεις νόσοι, η 
περιβαλλοντική ρύπανση ή η μόλυνση 
των τροφίμων, στο μέτρο που αυτές 
καθιστούν αναγκαία την ανάληψη κοινών 



PR\588702EL.doc 23/56 PE 364.889v02-00

EL

στρατηγικών και δράσεων με σκοπό την 
προστασία της υγείας και  της ασφάλειας, 
την προώθηση των οικονομικών 
συμφερόντων των πολιτών που έχουν
σχέση με την υγεία και την ελάφρυνση 
της οικονομικής επιβάρυνσης των 
Ευρωπαίων πολιτών ως ασθενών.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων περί 
χωρισμού του προγράμματος. Το Πρόγραμμα Υγείας πρέπει επίσης να εξετάζει τις πτυχές που 
έχουν σχέση με τον ρόλο των πολιτών ως ασθενών κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας.  Βάσει 
των δράσεων του προγράμματος, μπορεί να υπάρξει ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών για τη διασυνοριακή φροντίδα, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική ή 
επείγουσα θεραπεία και προαγωγής της υγείας των ασθενών με σκοπό τη βελτίωση της 
συμπληρωματικότητας των υγειονομικών υπηρεσιών στις παραμεθόριες περιοχές. 

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει 
την κατάλληλη μετάβαση μεταξύ του 
παρόντος προγράμματος και των δύο 
προγραμμάτων που το εν λόγω 
πρόγραμμα αντικαθιστά, ιδίως όσον αφορά 
τη συνέχιση των πολυετών μέτρων και 
των δομών διοικητικής υποστήριξης, 
όπως ο Εκτελεστικός Οργανισμός για το 
Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας.

(14) Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει 
την κατάλληλη μετάβαση μεταξύ του 
Προγράμματος και του πρώτου 
προγράμματος που το εν λόγω πρόγραμμα 
αντικαθιστά, ιδίως όσον αφορά την 
εκπλήρωση των αναληφθεισών
υποχρεώσεων χρηματοδότησης. 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων περί 
χωρισμού του προγράμματος.

Τροπολογία 34
Άρθρο 1

Θέσπιση του προγράμματος Θέσπιση του δεύτερου προγράμματος

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται ένα
πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα 

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται το 
δεύτερο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης 
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της υγείας και της προστασίας των 
καταναλωτών για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2013, το οποίο καλείται στο εξής ‘το 
πρόγραμμα’.

στον τομέα της δημόσιας υγείας για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2013, το οποίο 
καλείται στο εξής ‘το Πρόγραμμα’.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων περί 
χωρισμού του προγράμματος. Τα μέρη που διαγράφονται καλύπτονται από την έκθεση για την 
προστασία των καταναλωτών.

Τροπολογία 35
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 του ανθρώπου 
και της ασφάλειας, με την πρόληψη των 
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 
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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 
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 
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εκπαιδευμένοι και υπεύθυνοι 
καταναλωτές.

Αιτιολόγηση

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 απαραίτητη 
προσθήκη για τον σαφέστερο ορισμό των σκοπών και στόχων του προγράμματος. Ειδικότερα, 
προστίθεται η μείωση της θνησιμότητας και νοσηρότητας για τα μείζονα νοσήματα καθώς και 
για τους τραυματισμούς. 

Τροπολογία 36
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 ανισοτήτων 
στην υγεία·
(γ) στην ενθάρρυνση της συνεργασίας 
μεταξύ κρατών μελών στους τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 152 της 
Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Βασική επιδίωξη του προγράμματος θα είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένης και διατομεακής 
στρατηγικής για την υγεία ώστε να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση της προστασίας και προαγωγής 
της υγείας σε όλες οι κοινοτικές πολιτικές και δράσεις καθώς και η αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων στην υγεία. Η προώθηση της συνεργασίας των κρατών μελών αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων  στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία 37
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Άρθρο 3, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

1. Οι ενέργειες που αναλαμβάνονται για 
την επίτευξη των στόχων και των σκοπών 
που καθορίζονται στο άρθρο 2 αξιοποιούν 
πλήρως τις κατάλληλες διαθέσιμες
μεθόδους εφαρμογής, που περιλαμβάνουν 
ειδικότερα:

1. Οι ενέργειες που αναλαμβάνονται για 
την επίτευξη των στόχων και των σκοπών 
που καθορίζονται στο άρθρο 2 αξιοποιούν 
πλήρως τις κατάλληλες μεθόδους 
εφαρμογής και χρηματοδότησης 
σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης 
που εμφαίνεται στο άρθρο 6, παράγραφος 
2.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων περί 
χωρισμού του προγράμματος. Οι μέθοδοι εφαρμογής του προγράμματος καθώς και οι όροι 
χρηματοδότησης θα ορίζονται από την επιτροπή διαχείρισης του προγράμματος.  

Τροπολογία 38
Άρθρο 3, παράγραφοι 2, 3 και 4

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

Διαγράφεται

(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,

(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 
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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.

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

4. Για το σκοπό της παραγράφου 1 
στοιχείο (α) ανωτέρω, η οικονομική 
συνεισφορά της Κοινότητας μπορεί 
επίσης να δοθεί υπό μορφή κατ' 
αποκοπήν χρηματοδότησης, αν αυτό 
αρμόζει στη φύση των σχετικών 
ενεργειών. Για τις οικονομικές 
συνεισφορές αυτού του είδους δεν 
ισχύουν τα ποσοστιαία όρια που 
ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 
ανωτέρω. Τα κριτήρια για την επιλογή, 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
των εν λόγω ενεργειών προσαρμόζονται 
ανάλογα με τις ανάγκες.

Αιτιολόγηση

Οι ειδικές διατάξεις για τη συμβολή της Κοινότητας σε έργα και οργανώσεις πρέπει να 
ορίζονται από την επιτροπή διαχείρισης.
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Τροπολογία 39
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 πρόληψη των 
ανθρώπινων ασθενειών και την 
προώθηση της δημόσιας υγείας στην 
Κοινότητα, και
(β) έχουν λάβει εντολή να εκπροσωπούν 
τα συμφέροντα των πολιτών σε κοινοτικό 
επίπεδο από εθνικές οργανώσεις υγείας 
στα μισά τουλάχιστον από τα κράτη μέλη 
της ΕΕ, είναι αντιπροσωπευτικές, 
σύμφωνα με εθνικούς κανόνες και 
πρακτικές, των πολιτών και ασκούν τη 
δράση τους σε περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, και
(γ) που έχουν παράσχει στην Επιτροπή 
πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία για 
τα μέλη τους, τους εσωτερικούς 
κανονισμούς τους και τις πηγές 
χρηματοδότησης. 

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. Ο προσδιορισμός των ΜΚΟ που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
προαγωγή της υγείας και που δύναται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσδίδει μεγαλύτερη 
νομική ασφάλεια στη χρηματοδότηση των δράσεων του προγράμματος.

Τροπολογία 40
Άρθρο 4

Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει την εφαρμογή 
του προγράμματος σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 7.

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, την 
εφαρμογή των δράσεων και των μέτρων 
του Προγράμματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 6 και 7,
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εξασφαλίζοντας την αρμονική και 
ισόρροπη ανάπτυξή του.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία Επιτροπής και Κρατών Μελών είναι προαπαιτούμενο στοιχείο για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος,

Τροπολογία 41
Άρθρο 4, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Για να στηρίξει την εφαρμογή, η 
Επιτροπή εξασφαλίζει το συντονισμό και 
την ολοκλήρωση δικτύων 
παρακολούθησης της υγείας και ταχείας 
αντίδρασης σε απειλές κατά της υγείας.

Τροπολογία 42
Άρθρο 4, παράγραφος 1β (νέα)

1β. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
αναλαμβάνουν δράση,  στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους,  για να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική 
λειτουργίας του Προγράμματος και 
αναπτύξουν μηχανισμούς σε επίπεδο 
Κοινότητας και κρατών μελών για την 
επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. 
Εξασφαλίζουν την παροχή της δέουσας 
ενημέρωσης σχετικά με τις δράσεις που 
υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα και 
την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής 
συμμετοχής σε δράσεις οι οποίες 
εφαρμόζονται από τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις. 

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός και η συνεργασία Επιτροπής και Κρατών Μελών είναι απολύτως απαραίτητα 
στοιχεία για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος, 
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Τροπολογία 43
Άρθρο 4, παράγραφος 1γ (νέα)

1γ. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, επιδιώκει τη 
συγκρισιμότητα των δεδομένων και των 
πληροφοριών και τη συμβατότητα και τη 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων και 
των δικτύων ανταλλαγής δεδομένων και 
πληροφοριών σχετικά με την υγεία.

Τροπολογία 44
Άρθρο 4, παράγραφος 1δ (νέα)

1δ. Η Επιτροπή σε στενή συνεργασία με 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν για την 
επίτευξη των στόχων του Προγράμματος 
την απαραίτητη συνεργασία και 
επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
την Πρόληψη και τον Έλεγχο των 
Νόσων.

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός και η συνεργασία Επιτροπής και Κρατών Μελών με το ΕΚΠΕΝ είναι απολύτως 
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων του προγράμματος. 

Τροπολογία 45
Άρθρο 4, παράγραφος 1ε (νέα)

1ε. Κατά την εφαρμογή του 
Προγράμματος, η Επιτροπή, σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
εξασφαλίζει την τήρηση όλων των 
σχετικών νομικών διατάξεων περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων και, 
όπου απαιτείται, την καθιέρωση 
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μηχανισμών για την εξασφάλιση της 
εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας 
αυτών των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Η συλλογή των σχετικών δεδομένων αποτελεί ουσιαστικό μέρος του προγράμματος. Για να 
κατοχυρωθεί η νομιμότητά του και η αξιοπιστία του πρέπει να είναι σύμφωνο με όλες τις 
σχετικές νομοθετικές  διατάξεις για την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 46
Άρθρο 4, παράγραφος 1στ (νέα)

1στ. H Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη μετάβαση 
από τις δράσεις τις διεξαγόμενες στο 
πλαίσιο του πρώτου προγράμματος που 
εγκρίθηκε δυνάμει της απόφασης που 
εμφαίνεται στο άρθρο 11, η οποία 
συμβάλλει στις προτεραιότητες που 
εκτίθενται στο παρόν πρόγραμμα, προς 
εκείνες που υλοποιούνται δυνάμει του 
παρόντος προγράμματος.

Τροπολογία 47
Άρθρο 4α (νέο)

Άρθρο 4α
Κοινές στρατηγικές και δράσεις

Για να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων 
των κοινοτικών πολιτικών και 
δραστηριοτήτων και για να προωθηθεί η 
ένταξη των στόχων της πολιτικής που 
εφαρμόζεται στον τομέα της υγείας σε 
όλες τις κοινοτικές πολιτικές και 
δραστηριότητες, οι στόχοι του 
προγράμματος μπορούν να υλοποιηθούν 
ως κοινές στρατηγικές και κοινές δράσεις 
με τη δημιουργία συνδέσεων με συναφή 
κοινοτικά προγράμματα, δράσεις και 
ταμεία. Η Επιτροπή εξασφαλίζει σύνδεση 
μεταξύ του Προγράμματος και άλλων 
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κοινοτικών μέτρων, δράσεων και 
ταμείων.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται παραίτητη η ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και δράσεων με σκοπό την προώθηση 
κοινοτικών συνεργειών και μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του προγράμματος σε άλλα κοινοτικά 
μέτρα, δράσεις και ταμεία

Τροπολογία 48
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 1 200 εκατομμύρια ευρώ.

Αιτιολόγηση

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος πρέπει να αυξηθεί ώστε αφενός να καλύψει την 
πρόσθεση νέων δράσεων και μέτρων και αφετέρου να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη και 
αποτελεσματική εφαρμογή του. 

Τροπολογία 49
Άρθρο 7, παράγραφος 1, σημείο (α)

(α) το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για την 
εφαρμογή του προγράμματος, στο οποίο 
περιγράφονται οι προτεραιότητες και οι 
ενέργειες που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων 
των πόρων που διατίθενται και των 
σχετικών κριτηρίων·

(α) το ετήσιο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
του Προγράμματος, το οποίο καθορίζει τις 
προτεραιότητες και τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένης 
της κατανομής των πόρων·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία από κοινού με τις επόμενες αποσκοπεί να καταστήσει τις διατάξεις για 
την εφαρμογή σαφέστερες και ακριβέστερες. 
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Τροπολογία 50
Άρθρο 7, παράγραφος 1, σημείο (αα) (νέο)

(αα) τις ρυθμίσεις, τα κριτήρια, τα μέτρα 
διαφάνειας και τις διαδικασίες επιλογής 
και χρηματοδότησης των δράσεων του 
Προγράμματος·

Αιτιολόγηση

Για τα θέματα αυτά επιβάλλεται ως διαδικασία  η διαχειριστική επιτροπή να υιοθετεί  μέτρα 
εφαρμογής. 

Τροπολογία 51
Άρθρο 7, παράγραφος 1, σημείο (αβ) (νέο)

(αβ) τις ρυθμίσεις εφαρμογής των κοινών 
στρατηγικών και δράσεων που 
εμφαίνονται  στο άρθρο 4α·

Αιτιολόγηση

Για τα θέματα αυτά επιβάλλεται ως διαδικασία  η διαχειριστική επιτροπή να υιοθετεί  μέτρα 
εφαρμογής. 

Τροπολογία 52
Άρθρο 7, παράγραφος 1, σημείο (αγ) (νέο)

(αγ) τις ρυθμίσεις για τον συντονισμό, τη 
μετάδοση, την ανταλλαγή και τη διάδοση 
πληροφοριών και πνευματικής 
ιδιοκτησίας και την κατακράτηση 
δεδομένων σχετικά με τα μέτρα και τις 
δράσεις που εμφαίνονται στο 
Παράρτημα. 
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Αιτιολόγηση

Για τα θέματα αυτά επιβάλλεται ως διαδικασία  η διαχειριστική επιτροπή να υιοθετεί  μέτρα 
εφαρμογής. 

Τροπολογία 53
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Η Επιτροπή θεσπίζει οποιαδήποτε άλλα 
μέτρα απαιτούνται για την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης. Η επιτροπή 
ενημερώνεται σχετικά.

2. Η Επιτροπή θεσπίζει οποιαδήποτε άλλα 
μέτρα απαιτούνται για την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
εμφαίνεται στο άρθρο 6, παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Προσδίδει μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τροπολογία 54
Άρθρο 9

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του 
προγράμματος ενθαρρύνεται η ανάπτυξη 
σχέσεων με τρίτες χώρες που δεν 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με τους 
σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του 
Προγράμματος ενθαρρύνεται η ανάπτυξη 
σχέσεων με τρίτες χώρες που δεν 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και με τους 
σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, ιδιαίτερα 
με την ΠΟΥ.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται εν προκειμένω ειδική μνεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας καθώς 
πρόκειται για την πλεόν σημαντική διεθνή οργάνωση στον τομέα της υγείας. 

Τροπολογία 55
Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, τα 
κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες για 

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
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την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του 
παρόντος προγράμματος.

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Παεριφερειών:
(α) εξωτερική και ανεξάρτητη προσωρινή 
έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα 
λαμβανόμενα αποτελέσματα και με τις 
ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της 
εφαρμογής του Προγράμματος τρία έτη 
μετά από την έγκρισή του· η έκθεση 
καθιστά δυνατή ιδιαίτερα την αποτίμηση 
της αποδοτικότητας των μέτρων 
βελτίωσης των διαρθρώσεων σε χώρες 
που έχουν προσχωρήσει πρόσφατα στην 
Ένωση· η έκθεση περιέχει περίληψη των 
κύριων συμπερασμάτων και 
παρατηρήσεων της Επιτροπής·
(β) Ανακοίνωση για τη συνέχιση του 
Προγράμματος το αργότερο τέσσερα έτη 
μετά από την έγκρισή του·
(γ) το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 
2015, λεπτομερή εξωτερική και 
ανεξάρτητη έκθεση εκ των υστέρων 
αξιολόγησης που καλύπτει την εφαρμογή 
και τα αποτελέσματα του Προγράματος, 
που θα συνταχθεί μόλις ολοκληρωθεί η 
εφαρμογή του.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται απαραίτητη, μεταξύ άλλων, η ανεξάρτητη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος. 

Τροπολογία 56
Άρθρο 10, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
αξιολόγηση του προγράμματος τρία έτη 
μετά την έναρξή του καθώς και μετά τη 
λήξη του. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα 
πορίσματα της αξιολόγησης αυτής καθώς 
και τις παρατηρήσεις της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Διαγράφεται
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Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο αυτής της παραγράφου ενσωματώνεται με σαφέστερη και ακριβέστερη μορφή 
στην τροπολογία επί του άρθρο 10, παράγραφος 2.

Τροπολογία 57
Άρθρο 10, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Η Επιτροπή δημοσιεύει ανά διετία 
από της εγκρίσεως του Προγράμματος 
έκθεση σχετικά με την κατάσταση της 
υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει 
δεδομένων και δεικτών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δημοσιεύεται σε περιοδική βάση έκθεση σχετική με την υγεία στην Ένωση με βάση τα 
στοιχεία και δεδομένα που προκύπτουν από την εφαρμογή των δράσεων προγράμματος..

Τροπολογία 58
Άρθρο 11

Οι αποφάσεις αριθ. 1786/2002/EΚ και 
20/2004/EΚ καταργούνται.

Η απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ 
καταργείται.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων περί 
χωρισμού του προγράμματος. Τα μέρη που διαγράφονται καλύπτονται από την έκθεση για την 
προστασία των καταναλωτών.

Τροπολογία 59
Άρθρο 12

Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα μέτρα που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η 

Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα μέτρα που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η 
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μετάβαση μεταξύ των μέτρων που 
ελήφθησαν στο πλαίσιο των αποφάσεων
αριθ. 1786/2002/EK και 20/2004/EK και 
των μέτρων που πρόκειται να 
εφαρμοστούν στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος.

μετάβαση μεταξύ των μέτρων που 
ελήφθησαν στο πλαίσιο της απόφασης
αριθ. 1786/2002/EK και των μέτρων που 
πρόκειται να εφαρμοστούν στο πλαίσιο 
του παρόντος προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων περί 
χωρισμού του προγράμματος. Τα μέρη που διαγράφονται καλύπτονται από την έκθεση για την 
προστασία των καταναλωτών.

Τροπολογία 60
Παράρτημα 1

Το παράρτημα αυτό διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όλα τα στοιχεία σχετικά με το Πρόγραμμα Υγείας πρέπει να περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 
2, ούτως ώστε το πρόγραμμα να περιέχει ένα και μόνον Παράρτημα. 

Τροπολογία 
Παράρτημα 2, τίτλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΥΓΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το Παράρτημα 1 συγχωνεύεται με το Παράρτημα 2 το δε Παράρτημα 3 καλύπτει 
το Πρόγραμμα για την Προστασία των Καταναλωτών, θα υπάρχει μόνον ένα παράρτημα στο 
Πρόγραμμα για τη Δημόσια Υγεία. 

Τροπολογία 62
Παράρτημα 2, Στόχος 1, σημείο 1

1.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕ 
ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΣΑ

1.1.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕ 
ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΣΑ
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(Η αρίθμηση των υποδιαιρέσεων σημείων 
πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως, δηλ. 
1.1.1., 1.1.2, κ.λπ.)

Αιτιολόγηση

Αλλαγή της αρίθμησης.

Τροπολογία 63
Παράρτημα 2, Στόχος 1, υποδιαίρεση σημείου 1.4

1.4.  Βελτίωση της εργαστηριακής 
συνεργασίας για την εξασφάλιση 
διαγνωστικών ικανοτήτων υψηλής 
ποιότητας για τους παθογόνους 
παράγοντες σε ολόκληρη την Κοινότητα, 
συμπεριλαμβανομένης μιας κοινοτικής 
εργαστηριακής δομής αναφοράς για τους 
παθογόνους παράγοντες που απαιτούν 
ενισχυμένη κοινοτική συνεργασία·

1.4.  Βελτίωση της εργαστηριακής 
συνεργασίας, περιλαμβανομένης της 
παρακολούθησης της αντιμικροβιακής 
αντίστασης στα αντιβιοτικά, για την 
εξασφάλιση διαγνωστικών ικανοτήτων 
υψηλής ποιότητας για τους παθογόνους 
παράγοντες σε ολόκληρη την Κοινότητα, 
συμπεριλαμβανομένης μιας κοινοτικής 
εργαστηριακής δομής αναφοράς για τους 
παθογόνους παράγοντες που απαιτούν 
ενισχυμένη κοινοτική συνεργασία·

Αιτιολόγηση

Η δράση σε θέματα αντιμικροβιακής αντίστασης στα αντιβιοτικά είναι επίσης σημαντική λόγω 
της αύξησης μεταξύ άλλων και των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. 

Τροπολογία 64
Παράρτημα 2, Στόχος 1, σημείο 2

2.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΣΑ

1.2.  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΣΑ

(Η αρίθμηση των υποδιαιρέσεων σημείων 
πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως, δηλ. 
1.2.1., 1.2.2, κ.λπ.)
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Αιτιολόγηση

Αλλαγή της αρίθμησης.

Τροπολογία 65
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο 3

3.  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

2.  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

(Η αρίθμηση των υποδιαιρέσεων σημείων 
πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως, δηλ. 
2.1., 2.2, κ.λπ.)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 66
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο 3, υποδιαίρεση σημείου 3.2α (νέα)

3.2.α Καθοριστικοί για την υγεία 
παράγοντες που σχετίζονται με 
τραυματισμό·

Αιτιολόγηση

Η ανεύρεση των παραγόντων τραυματισμών μπορεί να βελτιώσει την πρόληψη και την ιατρική 
τους φροντίδα. 

Τροπολογία 67
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο 3, υποδιαίρεση σημείου 3.2β (νέα)

3.3.β Εντοπισμός των αιτίων των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας που 
έχουν αντίκτυπο στην πρόληψη και τη 
βέλτιστη ιατρική φροντίδα·
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Αιτιολόγηση

Σήμερα υπάρχουν μείζονες αποκλίσεις τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μέσα στα ίδια 
τα κράτη μέλη όσον αφορά στο  μέσο όρο  ζωής των πολιτών, την κατάσταση της υγείας τους 
και  την πρόσβαση που έχουν στην περίθαλψη. Επομένως είναι απαραίτητο το πρόγραμμα να 
συμβάλλει στον εντοπισμό τους ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη δράσεων για τη μείωσή τους 
καθώς και της προαγωγής της βέλτιστης ιατρικής φροντίδας. 

Τροπολογία 68
Παράρτημα 2, Στόχος 2, σημείο 3, υποδιαίρεση σημείου 3.4.α (νέα)

3.4.α Εντοπισμός των γενετικών 
καθοριστικών παραγόντων σημαντικών 
ασθενειών·

Τροπολογία 69
Παράρτημα 2, Στόχος 3

Στόχος 3: συμβολή στη μείωση της 
επίπτωσης σημαντικών νόσων

Στόχος 3: συμβολή στη μείωση της 
επίπτωσης  σημαντικών νόσων και 
τραυματισμών και της νοσηρότητας και 
θνησιμότητας λόγω αυτών· 

Αιτιολόγηση

Τροπολογία ώστε να συμβαδίζει με την τροποποίηση του τμήματος του Άρθρου 2  σχετικά με 
τους στόχους του προγράμματος.

Τροπολογία 70
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4

4.  ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 3.  ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ
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(Η αρίθμηση των υποδιαιρέσεων σημείων 
πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως, δηλ. 
3.1., 3.2, κ.λπ.)

Αιτιολόγηση

Αλλαγή της αρίθμησης.

Τροπολογία 71
Παράρτημα 2, Στόχος 3, εισαγωγική πρόταση

Σε συντονισμό με τις εργασίες για τους 
καθοριστικούς για την υγεία παράγοντες, 
το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τα εξής:

Σε συντονισμό με τις εργασίες για τους 
καθοριστικούς παράγοντες, το Πρόγραμμα
υποστηρίζει τα εξής:

Αιτιολόγηση

Προσδίδει μεγαλύτερη σαφήνεια. 

Τροπολογία 72
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, ιδίως στην 
περίπτωση των σημαντικών νόσων·

Αιτιολόγηση

Είναι φυσικό να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα μείζονα νοσήματα. 

Τροπολογία 73
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.3α (νέα)
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4.3α. Ανάπτυξη στρατηγικών και μέτρων 
για την αντιμετώπιση των αιτίων των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μέσω 
της πρόληψης και της προώθησης της 
αποκατάστασης της υγείας και της 
βέλτιστης ιατρικής φροντίδας·

Αιτιολόγηση

Είναι αυτονόητο διότι η μείωση των ανισοτήτων αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του 
προγράμματος. 

Τροπολογία 74
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.3β (νέα)

4.3β. Προώθηση των βέλτιστων 
πρακτικών και των πλέον εξελιγμένων 
από επιστημονική άποψη θεραπειών 
ασθενειών και τραυματισμών για να 
προλαμβάνονται περαιτέρω απώλειες 
υγείας·

Αιτιολόγηση

Είναι αυτονόητο διότι αποτελούν μια από τις προτεραιότητες του προγράμματος. 

Τροπολογία 75 
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.4

4.4.  Κατάρτιση και εφαρμογή 
στρατηγικών και μέτρων για την πρόληψη 
των τραυματισμών·

4.4.  Κατάρτιση και εφαρμογή 
στρατηγικών και μέτρων για την πρόληψη 
των τραυματισμών, βάσει καθοριστικών 
παραγόντων τραυματισμών·

Αιτιολόγηση

Η δράση πρέπει να βασίζεται στου καθοριστικούς παράγοντες τραυματισμών που θα 
προκύψουν από την ανάλυση των δεδομένων των τραυματισμών. 
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Τροπολογία 76
Παράρτημα 2, Στόχος 3, σημείο 4, υποδιαίρεση σημείου 4.4α (νέα)

4.4α.  Ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών 
και κατευθυντηρίων γραμμών για τους 
τραυματισμούς βάσει της ανάλυσης των 
δεδομένων που συλλέγονται·

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών συνιστά την καλύτερη επιλογή 
για δράσεις πρόληψης και ιατρικής φροντίδας των τραυματισμών.

Τροπολογία 77
Παράρτημα 2, Στόχος 4, σημείο 5

5.  ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΕΞΗΣ ΤΡΟΠΟΥΣ

4.  ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΕΞΗΣ ΤΡΟΠΟΥΣ

(Η αρίθμηση των υποδιαιρέσεων σημείων 
πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως, δηλ.
4.1., 4.2, κ.λπ.)

Αιτιολόγηση

Αλλαγή της αρίθμησης.

Τροπολογία 78
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.  Συλλογή δεδομένων και ανταλλαγή 
πληροφοριών για την κινητικότητα των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας και 
των ασθενών και διαχείριση των 
συνεπειών της·
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Αιτιολόγηση

Η κινητικότητα των ασθενών αλλά και των επαγγελματιών υγείας είναι δεδομένη και επομένως 
η συλλογή και ανάλυση σχετικών στοιχείων είναι απαραίτητη για την περαιτέρω αντιμετώπιση 
των σχετικών προβλημάτων και προκλήσεων στο εν λόγω θέμα. 

Τροπολογία 79
Παράρτημα 2, Στόχος 4, σημείο 5, υποδιαίρεση σημείου 5.8α (νέα)

5.8α Βελτίωση, σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, της διαθεσιμότητας και της 
δυνατότητας πρόσβασης σε όργανα και 
ουσίες ανθρώπινης προέλευσης υψηλής 
ποιότητας και κατοχύρωση της 
ασφάλειας των ιατρικών χρήσεων.

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 6.4 του αρχικού Παραρτήματος 1 είναι καλύτερο να τοποθετηθεί μετά τον Στόχο 
4.

Τροπολογία 80
Παράρτημα 2, Στόχος 5 (νέος)

Στόχος 5: Βελτίωση των πληροφοριών 
και των γνώσεων στον τομέα της υγείας 
για την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας 
και συμβολή στην ένταξη των στόχων 
περί υγείας σε όλες τις κοινοτικές 
πολιτικές και δραστηριότητες.

Αιτιολόγηση

Νέος στόχος λόγω της αναδιατύπωσης του άρθρου 2.

Τροπολογία 81
Παράρτημα 2, Στόχος 5, εισαγωγικό μέρος

Ενέργειες που συμβάλλουν σε όλους τους 
ανωτέρω στόχους:

Ενέργειες και μέσα που συμβάλλουν σε 
όλους τους ανωτέρω στόχους:
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Αιτιολόγηση

Προσδίδει μεγαλύτερη σαφήνεια και ανταποκρίνεται στο τροποποιημένο κείμενο του 
Παραρτήματος..

Τροπολογία 82
Παράρτημα 2, Στόχος 5, σημείο 6

6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΡΟΠΟΥΣ:

5.1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

(Η αρίθμηση των υποδιαιρέσεων σημείων 
πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως, δηλ.
5.1.1., 5.1.2, 5.1.3., κ.λπ.)

Αιτιολόγηση

Αλλαγή της αρίθμησης.

Τροπολογία 83
Παράρτημα 2, Στόχος 5, σημείο 6, υποδιαίρεση σημείου 6.1.α (νέα)

6.1.α.  Συλλογή και ανάλυση δεδομένων 
τραυματισμών και ανάπτυξη 
μεθοδολογιών και τήρηση βάσης 
δεδομένων·

Αιτιολόγηση

Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τους τραυματισμούς καθώς και η ανάπτυξη 
μεθοδολογιών είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των δράσεων που αφορούν την πρόληψη και 
μείωση των τραυματισμών. 

Τροπολογία 84
Παράρτημα 2, Στόχος 5, σημείο 5.2. (νέο)

5.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ

5.2.1. Εκστρατείες 
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης.
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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.

Αιτιολόγηση

Αλλαγή αρίθμησης.  Τροποποιημένη εκδοχή του σημείου 1 του αρχικού Παραρτήματος 1.

Τροπολογία 85
Παράρτημα 2, Στόχος 5, σημείο 5.3 (νέο)

5.3. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

5.3.1. Προώθηση και ενίσχυση των 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε 
κοινοτικό επίπεδο στους τομείς της 
υγείας.

5.3.2. Κατάρτιση και ανάπτυξη των 
ικανοτήτων των οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
υγείας.

5.3.3. Δικτύωση των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της υγείας καθώς και των 
λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.

5.3.4. Ενίσχυση των συμβουλευτικών 
φορέων και μηχανισμών κοινοτικού 
επιπέδου.
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Αιτιολόγηση

Αλλαγή αρίθμησης.. Τροποποιημένη εκδοχή του σημείου 2 του αρχικού Παραρτήματος 1.

Τροπολογία 86
Παράρτημα 2, Στόχος 5, σημείο 5.4 (νέο)

5.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 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.

Αιτιολόγηση

Αλλαγή αρίθμησης.  Τροποποιημένη εκδοχή του σημείου 3 του αρχικού Παραρτήματος 1.

Τροπολογία 87
Παράρτημα 2, Στόχος 5, σημείο 5.5. (νέο)

5.5. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

5.5.1. Μέτρα συνεργασίας με διεθνείς 
οργανισμούς.

5.5.2. Μέτρα συνεργασίας με τρίτες 
χώρες που δεν συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα.

5.5.3. Ενθάρρυνση του διαλόγου στα 
πλαίσια των οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
υγείας.
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Αιτιολόγηση

Αλλαγή αρίθμησης. Τροποποιημένη εκδοχή του σημείου 4 του αρχικού Παραρτήματος 1.

Τροπολογία 88
Παράρτημα 2, Στόχος 5, σημείο 5.6. (νέο)

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, 
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.

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.
1 ΕΕ L 66 της 4.3.2004, σ. 45.
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Αιτιολόγηση

Αλλαγή αρίθμησης. Τροποποιημένη εκδοχή του σημείου 5 του αρχικού Παραρτήματος 1.

Τροπολογία 89
Παράρτημα 2, Στόχος 5, σημείο 5.7 (νέο)

5.7. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ

5.7.1. Δραστηριότητες που συμβάλλουν 
στη βελτίωση της ασφάλειας και της 
ποιότητας των οργάνων και των ουσιών 
ανθρώπινης προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένων του αίματος, των 
συστατικών του αίματος και των 
προδρόμων συστατικών του αίματος.

5.7.2. Στήριξη στρατηγικών και 
μηχανισμών για την προώθηση των 
μεταμοσχεύσεων οργάνων από εν ζωή 
δότη και για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος της έλλειψης οργάνων.

5.7.3. Ανάπτυξη και λειτουργία κοινών 
πλατφορμών μεταξύ δοτών και δεκτών 
για την κατάρτιση βέλτιστων πρακτικών 
σχετικά με όργανα και ουσίες ανθρώπινης 
προέλευσης.

Αιτιολόγηση

Πρώτη υποδιαίρεση σημείου αρχικά στο Παράρτημα 1, σημείο 6.5. Οι δύο νέες υποδιαιρέσεις 
σημείων συμπληρώνουν την πρώτη.  Προσθήκες βελτίωσης και ανάπτυξης δράσεων στον τομέα 
της μεταμόσχευσης οργάνων.

Τροπολογία 90
Παράρτημα 2, Στόχος 5, σημείο 5.8 (νέο)

5.8.  ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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5.8.1. Παροχή τεχνικής βοήθειας για την 
ανάλυση των ζητημάτων που αφορούν 
την ανάπτυξη και την εφαρμογή των 
πολιτικών και της νομοθεσίας.

5.8.2. Προώθηση συνεργειών και 
κατάλληλης χρήσης άλλων κοινοτικών 
ταμείων και προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών 
προγραμμάτων-πλαισίων για την έρευνα 
και των αποτελεσμάτων τους, των 
διαρθρωτικών ταμείων, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Αλληλεγγύης·

5.8.3 Προώθηση της υγείας των δοντιών 
και της μέριμνας για τα δόντια, ειδικά 
στα παιδιά.

Αιτιολόγηση

Προσθήκες βελτίωσης και ανάπτυξης κοινών δράσεων με επιδίωξη την κοινοτική  συνέργεια. 
Επίσης, κρίνεται σκόπιμη η ανάπτυξης δράσεων σε άλλους τομείς της υγείας , όπως αυτή της  
στοματικής υγείας (υγεία των δοντιών)  που πλήττει ειδικότερα τα παιδιά. 

Τροπολογία 91
Παράρτημα 3

Το παράρτημα αυτό διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμφωνεί με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων περί 
χωρισμού του προγράμματος. Το παράρτημα 3 καλύπτεται από την έκθεση για την προστασία 
των καταναλωτών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Εισαγωγή 

Η δημόσια υγεία αποτελεί αγαθό πρωταρχικής σημασίας και η προστασία της αφορά όλους 
χωρίς εξαίρεση. Η εισαγωγή της Προστασίας της υγείας στο Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (Άρθρο ΙΙ-35), αποτυπώνει, εν είδει αξιώματος, αυτή την κοινή πεποίθηση και 
ταυτόχρονα την υποχρέωση ανάδειξής της σε μείζονα προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Ειδικότερα, βάσει των Συνθηκών, η Κοινότητα καλείται να διαδραματίσει ένα ενεργό ρόλο 
στον τομέα της δημόσιας υγείας, με δράσεις που είναι αδύνατο να προωθηθούν από τα 
κράτη-μέλη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 της Συνθήκης, η κοινοτική δράση 
περιλαμβάνει το τρίπτυχο: βελτίωση της δημοσίας υγείας, πρόληψη της ασθένειας σε όλες τις 
μορφές της και αποτροπή των πηγών κινδύνου. Παράλληλα, προβλέπεται κοινοτικός 
συντονισμός και συνεργασία με τα κράτη μέλη για υποστήριξη των δράσεων στον τομέα της 
δημόσιας υγείας. Υπενθυμίζεται ότι η αρμοδιότητα και ευθύνη των υπηρεσιών υγείας 
(νοσοκομεία κλπ) ανήκει στα κράτη μέλη (αρχή της επικουρικότητας). Η εκπόνηση 
προγραμμάτων δράσης επιτρέπει στην Κοινότητα την άρθρωση και ανάπτυξη πολιτικής και 
δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης.

1. Ιστορικό της πρότασης απόφασης 

Η Επιτροπή υπέβαλε, στις 6 Απριλίου 2005, πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013 και η 
διαδικασία για τη λήψη απόφασης ορίζεται στο άρθρο 251, δηλαδή, είναι η διαδικασία 
συναπόφασης μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, η πρόταση 
απόφασης αφορά τη θέσπιση ενός προγράμματος σε δύο κοινοτικούς τομείς που καλύπτονται 
από δύο ξεχωριστά άρθρα της Συνθήκης ΕΚ, το άρθρο 152 για τη δημόσια υγεία και το 
άρθρο 153 για την προστασία καταναλωτών. Να σημειωθεί ότι η Κοινότητα έχει υιοθετήσει 
στο παρελθόν, βάσει των εν λόγω άρθρων δύο ξεχωριστά προγράμματα: Το γενικό πλαίσιο 
για τη χρηματοδότηση των κοινοτικών ενεργειών υπέρ της πολιτικής για τους καταναλωτές, 
για τα έτη 2004-20072 με προϋπολογισμό 81,8 εκατ. € (ετήσιος μέσος όρος 20,45 εκατ. ευρώ) 
και το τρέχον Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας 2003-20083, με 
προϋπολογισμό 354 εκατ. € (ετήσιος μέσος όρος 59 εκατ. ευρώ), που είναι και το πρώτο 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα στον τομέα της δημόσιας υγείας.

2. Παρατηρήσεις επί της διαδικασίας - Απόφαση διαχωρισμού του προγράμματος.

Η Επιτροπή στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης απόφασης επικαλείται τον 
κατακερματισμό των προγραμμάτων στην Ένωση και αναφέρει ότι οι στόχοι των ενεργειών 
στους τομείς προστασίας καταναλωτών και δημόσιας υγείας είναι κοινοί. Παρόλο που η 
απλοποίηση και ο εξορθολογισμός των κοινοτικών προγραμμάτων μπορεί να είναι μια 
επιδίωξη, η συγχώνευση των δύο τομέων πολιτικής σε ένα ενιαίο πρόγραμμα δεν μπορεί να 
καλύψει τη διαφορετική φύση των εν λόγω τομέων πολιτικής καθώς και του διαφορετικού 

  
1 . COM(2005) 115 τελικό.
2 . Απόφαση αριθ. 183/1999/ΕΚ, EE L 5 της 09.01.2004.
3 . Απόφαση Απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ, EE L 271 της 09.10.2002.
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επιπέδου εμπλοκής της Ένωσης. 

Στις 30 Ιουνίου 2005, η Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ ενέκρινε το χωρισμό πρότασης σε 
δύο μέρη, ενώ οι δύο αρμόδιες επιτροπές (η Επιτροπή Περιβάλλοντος και η Επιτροπή 
Εσωτερικής Αγοράς) καλούνται να εξασφαλίσουν ότι οι εκθέσεις που θα υποβληθούν δεν θα
περιέχουν αντικρουόμενες τροπολογίες σχετικά με ένα και το αυτό μέρος της νομοθετικής 
πρότασης, και να εξασφαλίσουν ότι ο χωρισμός της πρότασης θα επιτρέπει στην Επιτροπή 
Προϋπολογισμών να εξετάσει τις δημοσιονομικές πτυχές όλων των στοιχείων της πρότασης. 

Ως εισηγητής πρέπει ακόμη να τονίσω, ότι η κάθε μια περιοχή, δηλαδή αυτή της δημόσιας 
Υγείας και αυτή της Προστασίας του καταναλωτή, έχει τις δικές τις προτεραιότητες και 
ιδιαιτερότητες, και ακόμα καθεμία είναι και πολύπτυχη αλλά και σύνθετη. Επομένως όταν 
αντιμετωπίζουμε συγχρόνως και τις δυο αυτές απέραντες και ευαίσθητες περιοχές η προσοχή 
μας κινδυνεύει να εστιαστεί μόνο στα κοινά τους σημεία και να μην καλύψει όλες τους τις 
πτυχές. Όλα άρα συνηγορούν στο να αναπτυχθούν δύο προγράμματα χωριστά ούτως ώστε το 
κάθε ένα θέμα να αντιμετωπιστεί με πληρότητα. Αυτό δεν εμποδίζει τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής να χειριστούν μ'ένα κοινό τρόπο τα δύο προγράμματα και μάλιστα στα σημεία που 
εκείνα επικαλύπτονται.

Η θεώρηση του δεύτερου προγράμματος της Ένωσης για την υγεία 

Ο διαχωρισμός σε δύο προγράμματα με οδήγησε να εισηγηθώ σειρά τροποποιήσεων ώστε να 
διαμορφωθεί κατά τρόπο συνεκτικό και ουσιαστικό ένα πρόγραμμα υγείας που να καλύπτει 
τις ανάγκες της ΕΕ και τις προσδοκίες και συγχρόνως απαιτήσεις των πολιτών για "καλύτερη 
υγεία για όλους. Χωρίς αμφιβολία η εμπειρία του πρώτου προγράμματος για το οποίο είχα 
την τιμή να είμαι εισηγητής του ΕΚ, συνέβαλε τα μέγιστα στην εισήγησή μου. 

Δύο στοιχεία συμπληρωματικά, απότοκα της ήδη υφιστάμενης  εμπειρίας εφαρμογής του 
πρώτου προγράμματος, το διαφοροποιούν: α) η συνέργεια των εθνικών συστημάτων υγείας 
με επιδίωξη τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας ως επιμέρους στόχος 
και β) πρόσθετες δράσεις, ώστε να διασφαλιστεί περαιτέρω η ικανότητα επίτευξης των 
επιμέρους στόχων. 

Όπως και το πρώτο, το νέο πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από την ολιστική αντίληψη, τόσο για 
την υγεία, όσο και για τα μέσα, τους μηχανισμούς και τις πρακτικές αντιμετώπισης των 
προβλημάτων της. Είναι η προσέγγιση που επιβάλλεται για να βελτιωθεί σε επίπεδο Ένωσης, 
όχι μόνο η ποσότητα της πληροφορίας που διαχέεται αλλά και η ποιότητά της και παράλληλα 
να επικουρούνται και να συντονίζονται αποτελεσματικότερα όλοι όσοι εμπλέκονται στα 
θέματα υγείας. Είτε δε πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού είτε του δημοσίου τομέα, οι 
εμπλεκόμενοι επιβάλλεται να βοηθήσουν στην αναγκαία καταγραφή και ανάπτυξη των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος, εστιάζοντας πάντοτε στη συνοχή και τον συντονισμό 
των δράσεών του. 

Μεταξύ των δράσεων, εξέχουσα θέση πρέπει να έχει η μέσω της πληροφόρησης της 
βέλτιστης ιατρικής πρακτικής σωστή αντιμετώπιση των νοσημάτων και τραυματισμών, ώστε 
να αποτρέπονται περαιτέρω απώλειες στην κατάσταση της υγείας. Ακόμη όμως και στην 
περίπτωση χρόνιων νοσημάτων και αναπηριών, να υπάρξει εκείνη η φροντίδα που θα 
επιτρέψει στους πάσχοντες μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Συνεπώς, ένα σημαντικό μέρος των 
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δράσεων θα πρέπει να αφορά την ιατρική φροντίδα και αγωγή.

Το πρόγραμμα αποτελεί πρόσκληση και συγχρόνως πρόκληση προς όλους, να συμβάλλουν 
στην εξασφάλιση αποτελεσματικότερης πρόληψης, βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας, και 
καλύτερης ποιότητας ζωής Προς αυτή την κατεύθυνση δεν μπορεί να παραβλεφθεί ο 
παράγων των υφισταμένων αποκλίσεων στο επίπεδο των υπηρεσιών υγείας μεταξύ των 
κρατών μελών, αλλά και περιοχών εντός του ίδιου κράτους όπως και των ανισοτήτων, ως 
προς την πρόσβαση σε καλές υπηρεσίες υγείας, που παρατηρούνται μεταξύ των πολιτών. Η 
άμβλυνση των παραγόντων αυτών συνδυασμένη με συνέργια των εθνικών συστημάτων 
υγείας αποτελούν συνεπώς μια σημαντική πτυχή του προγράμματος. 

Οι στόχοι του προγράμματος

Οι στόχοι του προγράμματος, όπως έχουν διαμορφωθεί στην εισήγησή μου, έχουν ως εξής:
- προστασία των πολιτών από τις απειλές για την υγεία
- προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε υγιέστερο τρόπο ζωής
- συμβολή στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης, της νοσηρότητας και θνησιμότητας
για τα μείζονα νοσήματα και τραυματισμούς
- βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας
- βελτίωση της πληροφόρησης και γνώσης, αφενός για την ανάπτυξη της υγείας και 
αφετέρου για την ένταξη (mainstreaming) των στόχων της πολιτικής που εφαρμόζεται 
στους τομείς της υγείας στις άλλες κοινοτικές πολιτικές.

Το πρόγραμμα θα συμβάλλει επίσης :
-Στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας κατά τον 
καθορισμό και υλοποίηση όλων των κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων, 
προωθώντας μια ολιστική αντίληψη στην υγεία .
-Στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία
- Στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών στους τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 152 της Συνθήκης.

Δράσεις και μέτρα υποστήριξης των στόχων 

Στις δράσεις του νέου προγράμματος περιλαμβάνονται  τα εξής:
- Προαγωγή της υγείας και πρόσβαση σε πληροφορίες, ώστε ο Ευρωπαίος πολίτης να 

είναι σε θέση να κάνει επωφελείς για την υγεία του επιλογές.
- Αντιμετώπιση απειλών κατά της υγείας με μια συντονισμένη απάντηση σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο όπως σε περιπτώσεις επιδημιών, νοσημάτων όπως το HIV/AIDS, 
βιοτρομοκρατίας κλπ.

- Πρόληψη νόσων με αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων της υγείας τόσο 
αυτών που οφείλονται στον τρόπο ζωής (διατροφή, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ 
κα) όσο και σε πρόσθετους παράγοντες, γενετικούς, περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικοοικονομικούς κλπ, οι οποίοι αποδεδειγμένα επηρεάζουν την υγεία, 
σωματική και ψυχική. 

- Πρόληψη περαιτέρω απωλειών υγείας στην κατάσταση ενός ατόμου μέσω εφαρμογής 
της ορθής ιατρικής πρακτικής και των πλέον σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισης των 
νοσημάτων. Είναι δε προφανές ότι κριτήριο αξιολόγησης των θεραπευτικών δράσεων 
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δεν μπορεί να είναι το οικονομικό κόστος, αλλά η αποτελεσματικότητα, που 
μακροπρόθεσμα είναι και οικονομικώς συμφέρουσα. 

- Εξασφάλιση μέσω της πληροφόρησης της καλύτερης δυνατής αγωγής στους 
πάσχοντες από χρόνια νοσήματα και αναπηρίες, η οποία θα τους προσφέρει 
αντίστοιχη ποιότητα ζωής.

- Άμβλυνση των υφισταμένων αποκλίσεων στο επίπεδο των συστημάτων υγείας των 
κρατών μελών καθώς και των ανισοτήτων σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης 
των ευρωπαίων πολιτών σε καλές υπηρεσίες υγείας, και την κατάλληλη θεραπευτική 
αγωγή. Οι ανισότητες αυτές μάλιστα πλήττουν κατά κανόνα κοινωνικές ομάδες με 
κοινά χαρακτηριστικά, ήτοι ανέργους, μοναχικά άτομα, με προσωπικές και 
οικογενειακές δυσκολίες, συχνά μετανάστες, με χρόνια νοσήματα, συχνά ψυχιατρικά 
και ή αναπηρίες. 

- Συλλογή και ανάλυση δεδομένων μέσω του προγράμματος ώστε να καταγραφεί με 
ακρίβεια "η κατάσταση υγείας" στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προωθηθούν δράσεις 
αποκατάστασης μιας συγκλίνουσας πορείας των κρατών μελών και στον τομέα αυτό, 
μέσω της πληροφόρησης, εκστρατειών πληροφόρησης, της συνέργειας με άλλες 
κοινοτικές δράσεις και ταμεία, μη κυβερνητικών οργανώσεων και βεβαίως μέσω 
προαγωγής βέλτιστων πρακτικών.

- Βελτίωση της επικοινωνίας με τους πολίτες παρέχοντάς τους τις αναγκαίες 
πληροφορίες για το πώς λόγου χάρη θα παραμένουν σε καλή υγεία, ποιες είναι οι 
επιδράσεις του τρόπου ζωής, ποιες είναι οι αρμόζουσες επιλογές θεραπείας όταν 
πάσχουν ή πως θα ζήσουν καλύτερα με ένα χρόνιο νόσημα ή μια αναπηρία.

Εφαρμογή και Συντονισμός

Η συνεργασία της Επιτροπής τόσο με τα κράτη μέλη όσο και με διεθνείς οργανισμούς, όπως 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και ειδικευμένα κέντρα, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και 
προώθηση των δράσεων υγείας. Τα κράτη - μέλη καλούνται κι αυτά να διαδραματίσουν ένα 
σημαντικό ρόλο δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των δεδομένων θα προέλθουν από αυτά. Η 
συνεργασία τους είναι απαραίτητη για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αλλά και 
τη δυνητική εφαρμογή νέων πολιτικών και προσεγγίσεων με κατάλληλο συντονισμό στα 
θέματα υγείας αφού διαθέτουν σημαντικούς μηχανισμούς και μέσα. Το στοιχείο λοιπόν του 
συντονισμού του προγράμματος το θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό και απαραίτητο για την 
επιτυχία του και σίγουρα η "ανοιχτή μέθοδος συντονισμού" μπορεί να συμβάλλει σε θέματα 
επικουρικότητας μέσω ενίσχυσης στρατηγικών στον τομέα της υγείας και υγειονομικής 
περίθαλψης, όπως είναι η κινητικότητα των ασθενών. 

Προϋπολογισμός 

Ένα στοιχείο που ως εισηγητής θεωρώ πολύ σημαντικό είναι ο προϋπολογισμός. Πρέπει 
πάντοτε να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ στόχων που θέτει κανείς και των μέσων, που διαθέτει 
για την επίτευξή τους. Αυτή η αντιστοιχία κατά τη γνώμη μου δεν εξασφαλίζεται στο 
προτεινόμενο πρόγραμμα. Οι δράσεις του προγράμματος, όπως περιγράφονται, είναι 
εξαιρετικά εκτεταμένες και φιλόδοξες και επομένως δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθούν με 
περιορισμένο προϋπολογισμό. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι δίπλα στους τρείς διακηρυγμένους 
στόχους του πρώτου προγράμματος, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπεριέλαβε και 
άλλους δύο νέους στόχους. 
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Για το λόγο αυτό, προτείνω το ποσό 1,200 εκατομμυρίων ευρώ και είμαι βέβαιος ότι το 
Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντιληφθούν ότι η πρόταση αυτή είναι απολύτως 
λογική και δίνει τη δυνατότητα απρόσκοπτης εκτέλεσης του προγράμματος υγείας 2007-
2013. Δεν πρέπει, άλλωστε, να μας διαφεύγει ούτε στιγμή το γεγονός, ότι η δημόσια υγεία 
αποτελεί μείζονα προτεραιότητα της Ε.Ε. και μάλιστα έναντι όλων των άλλων πολιτικών. Κι 
αυτή η εξέλιξη αποδεικνύει την εξέχουσα σημασία που έχει το αγαθό της δημόσιας υγείας και 
συνακόλουθα η προστασία του, ως ανταπόκριση, τόσο στις υφιστάμενες ανάγκες και 
προκλήσεις όσο και στο μεγάλο ενδιαφέρον του Ευρωπαίου πολίτη, που απαιτεί δράσεις 
αποτελεσματικές και στον τομέα αυτό. 


