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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη Λευκή Βίβλο με τίτλο «Μαζί για την Υγεία: Στρατηγική προσέγγιση της
ΕΕ για την περίοδο 2008-2013»
(2008/0000(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 152 και τα άρθρα 163 έως 173 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Μαζί για την υγεία: Στρατηγική 
προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 2008-2013» (COM(2007)0630),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Λευκή Βίβλο με τίτλο 
«Μαζί για την Υγεία: Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 2008-2013»,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με τη Λευκή 
Βίβλο με τίτλο «Μαζί για την Υγεία: Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 
2008-2013»,

– έχοντας υπόψη το δεύτερο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας για την 
περίοδο 2008-20131,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές αξίες και αρχές 
στα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης2,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2004/513/ΕΚ του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 2004 σχετικά 
με τη σύναψη της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την 
καταπολέμηση του καπνίσματος3,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την υγεία των γυναικών4,

– έχοντας υπόψη το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 
δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013),

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο για μία «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που 
έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία»
(COM(2007)0279),

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στη 
στρατηγική πλαίσιο «Υγεία για Όλους στον 21ο αιώνα»,

                                               
1 ΕΕ L 301, της 20.11.2007.
2 ΕΕ C 146, της 22.6.2006, σελ. 1.
3 ΕΕ L 213, της 15.6.2004, σελ. 8. 
4 ΕΕ C 146, της 22.6.2006, σελ. 4.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2008 σχετικά με τη δωρεά και τη 
μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την καταπολέμηση 
του καρκίνου στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την κοινοτική 
στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τις ενέργειες για την 
αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τη βελτίωση της 
ψυχικής υγείας του πληθυσμού: Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με το ευρωπαϊκό 
σχέδιο δράσης 2004-2010 για το περιβάλλον και την υγεία6,

– έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 27ης Απριλίου 2006 σχετικά με τον διαβήτη7,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία είναι μία από τις πολυτιμότερες αξίες και ότι στόχος μας 
είναι η υγεία για όλους,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αυξανόμενα ποσοστά καρκίνου, διαβήτη, καρδιαγγειακών 
παθήσεων, ψυχικών ασθενειών, προβλημάτων υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας και 
HIV/AIDS καθώς και οι νέες προκλήσεις απειλούν ολοένα και περισσότερο την υγεία 
εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές νέες απειλές της υγείας με διασυνοριακές διαστάσεις, 
όπως πανδημίες, νέες μορφές μεταδοτικών ασθενειών και βιολογική τρομοκρατία, καθώς 
και τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών και της παγκοσμιοποίησης, ιδιαίτερα των 
τροφίμων και της μετανάστευσης,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γήρανση του πληθυσμού μεταβάλλει την τυπολογία των
ασθενειών και ασκεί πιέσεις στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην υγειονομική περίθαλψη μεταξύ 
και εντός των κρατών μελών,

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA-PROV(2008)0130.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA-PROV(2008)0121.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA-PROV(2008)0009.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0346.
5 Κείμενα, P6_TA(2006)0341.
6 ΕΕ C 304 E, 1.12.2005, σελ. 264.
7 ΕΕ C 296 E, 6.12.2006, σελ. 273.
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες περιμένουν μία πιο κοινή πολιτική για την υγεία,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τομείς όπου τα κράτη μέλη δεν μπορούν να ενεργούν 
μόνα τους αποτελεσματικά και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται για μία κοινή 
πολιτική υγείας με την οποία μπορεί να παράσχει προστιθέμενη αξία (π.χ. ανταλλαγή 
πληροφοριών και ορθών πρακτικών),

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση για κινητικότητα των ασθενών, των επαγγελματιών του 
κλάδου της υγείας και των υπηρεσιών υγείας αυξάνεται,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην υγεία είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του 
ανθρωπίνου δυναμικού και έχουν έμμεσο αντίκτυπο στην οικονομική επιτυχία,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευκαιρίες για την πρόληψη ασθενειών παραμένουν 
ανεκμετάλλευτες,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40% των δαπανών για την υγεία συνδέεται με ανθυγιεινούς 
τρόπους ζωής (αλκοόλ, κάπνισμα, έλλειψη άσκησης, διατροφή),

1. επικροτεί τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για μία κοινοτική στρατηγική υγείας για την 
περίοδο 2008-2013 και στηρίζει τις αξίες, αρχές, στρατηγικούς στόχους και ειδικές 
δράσεις που τίθενται σε αυτήν·

2. πιστεύει ότι, δεδομένης της ύπαρξης νέων απειλών για την υγεία, υπάρχει ανάγκη να 
αντιμετωπιστεί η υγεία ως βασικό πολιτικό θέμα σύμφωνα με το πνεύμα της Συνθήκης 
της Λισαβόνας και της Στρατηγικής της Λισαβόνας·

3. τονίζει ότι η υγειονομική περίθαλψη χρειάζεται την υποστήριξη αποτελεσματικών 
πολιτικών σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα στα κράτη μέλη και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση («Υγεία σε όλες τις πολιτικές») καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο·

4. τονίζει ότι τα σχέδια δράσης πρέπει να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, την ανάγκη 
περιορισμού των μεταδοτικών και μη μεταδοτικών ασθενειών·

5. προτείνει στην Επιτροπή να θέσει ως στόχο προτεραιότητας τη μείωση των ανισοτήτων 
στον τομέα της υγείας μεταξύ και εντός των κρατών μελών καθώς και μεταξύ διαφόρων 
κοινωνικών ομάδων·

6. τονίζει ότι οι δράσεις για τη μείωση των ανισοτήτων σε θέματα υγείας πρέπει να 
περιλαμβάνουν στοχευμένη προώθηση και εκπαίδευση του κοινού·

7. πιστεύει ότι οι προσπάθειες πρόληψης των ασθενειών θα πρέπει να επιταχυνθούν 
σημαντικά και συμφωνεί ότι οι δαπάνες για την υγεία δεν είναι απλώς κόστος αλλά και 
επένδυση·

8. πιστεύει ότι τα δικαιώματα των πολιτών και η ευθύνη τους για την υγεία τους θα πρέπει 
να είναι θεμελιώδη· τονίζει τη σημασία των προγραμμάτων βελτίωσης των γνώσεων για 
την υγεία και των προγραμμάτων προσανατολισμού όλων των τομέων της κοινωνίας σε 
υγιεινούς τρόπους ζωής·
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9. αναμένει από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της βιωσιμότητας των 
συστημάτων υγείας και, στο πλαίσιο αυτό, και στον ρόλο της φαρμακοβιομηχανίας·

10. επικροτεί την πρόθεση να θεσπιστούν θεμελιώδεις αξίες όσον αφορά την υγεία για ένα 
σύστημα δεικτών υγείας (σε εθνικό και υπό-εθνικό επίπεδο) και να προωθηθούν
προγράμματα βελτίωσης των γνώσεων για την υγεία·

11. επικροτεί την πρόθεση, στο πνεύμα της «υγείας για όλους», για την προώθηση της υγείας 
και της πρόληψης των ασθενειών μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων· τονίζει την 
ανάγκη να προβληθούν καίρια θέματα σχετιζόμενα με την υγεία, όπως η διατροφή, η 
παχυσαρκία, η σωματική άσκηση, η κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση ναρκωτικών και το 
κάπνισμα, καθώς και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο του 
φύλου, παρέχοντας υποστήριξη για υγιή γήρανση και μείωση της επιβάρυνσης των 
χρόνιων παθήσεων·

12. πιστεύει ότι οι δράσεις για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής στις οικογένειες, τα
σχολεία, τους χώρους εργασίας και τους χώρους αναψυχής είναι απαραίτητες για την 
επιτυχή πρόληψη των ασθενειών·

13. στηρίζει τις δράσεις σχετικά με συγκεκριμένους τύπους ασθενειών και πιστεύει ότι, 
προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικές, πρέπει να βρεθούν κατάλληλες μέθοδοι 
εργασίας και οργάνωσης για τη βελτίωση της διοργανικής συνεργασίας·

14. τονίζει ότι οι υγειονομικές αρχές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε πολλά κράτη 
μέλη ευθύνονται συχνά για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη 
του τομέα της υγείας και συχνά φέρουν επίσης την οικονομική ευθύνη για τον τομέα, 
διαθέτουν βαθιά γνώση και κατανόηση του τομέα της υγείας και είναι σημαντικοί εταίροι 
στη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών υγείας·

15. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας·

16. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να δημιουργήσει ένα μηχανισμό συνεργασίας 
δομημένο σε επίπεδο ΕΚ και να προωθήσει τη στενότερη συνεργασία με 
ενδιαφερόμενους παράγοντες, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει την 
ανάγκη να ενταχθούν οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων στην εταιρική σχέση·

17. συμφωνεί ότι οι ενέργειες στο πλαίσιο της στρατηγικής πρέπει να υποστηριχθούν από τα 
υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα έως τη λήξη του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου 
(2013), χωρίς επιπρόσθετες δημοσιονομικές επιπτώσεις·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.



PR\722484EL.doc 7/8 PE405.984v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στα τέλη του 2007 η Επιτροπή ενέκρινε μια κοινοτική στρατηγική για την υγεία με τίτλο 
«Μαζί για την υγεία: Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 2008-2013», η οποία 
βασίζεται στη δέσμευση των κρατών μελών και της Κοινότητας για σεβασμό των κοινών 
αξιών και αρχών της πολιτικής για την υγεία, για παροχή των συνθηκών προκειμένου οι 
πολίτες να ασκούν τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους σχετικά με την υγεία τους καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους και να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 
προσαρμογής της υγειονομικής περίθαλψης στις ανάγκες των ασθενών, για μείωση των 
ανισοτήτων σε θέματα υγείας μεταξύ μεμονωμένων κοινωνικών ομάδων, κρατών μελών και 
περιφερειών, για αντιμετώπιση των επενδύσεων στον τομέα της υγείας ως προϋπόθεση για
την οικονομική ανάπτυξη και για συνεχή ένταξη της υγείας στις πολιτικές σε όλα τα επίπεδα. 

Η υγεία είναι μία από τις σημαντικότερες αξίες στη ζωή των ανθρώπων. Οι ανησυχητικές 
τάσεις στην υγεία, ειδικότερα τα αυξανόμενα ποσοστά καρκίνου, καρδιαγγειακών παθήσεων, 
διαβήτη και παχυσαρκίας, παρά τις εξελίξεις στις θεραπείες, συνεπάγονται ότι αυτή η αξία 
απειλείται ολοένα και περισσότερο.

Επιπλέον, η γήρανση του πληθυσμού, οι κλιματικές αλλαγές και η παγκοσμιοποίηση θέτουν 
νέες προκλήσεις. Γίνονται αναφορές σε πιθανές πανδημίες και βιολογική τρομοκρατία. Η 
ΠΟΥ προβλέπει επιδημία καρκίνου στα επόμενα έτη. Εν τω μεταξύ, η ζήτηση για 
κινητικότητα των ασθενών και των επαγγελματιών του κλάδου της υγείας αυξάνεται. 
Τα συστήματα υγείας και η χρηματοδότησή τους υφίστανται αυξανόμενες πιέσεις. Τα 
τελευταία έτη το κόστος των φαρμάκων αυξανόταν ταχύτερα από το γενικό κόστος για την 
υγεία, προκαλώντας την ανησυχία του κοινού σχετικά με την ισότητα της υγειονομικής 
περίθαλψης και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Ορισμένα κράτη μέλη προσπαθούν 
να μεταρρυθμίσουν τα συστήματα υγείας τους.

Σημαντικές ανισότητες σε θέματα υγείας υπάρχουν μεταξύ και εντός των κρατών μελών της 
ΕΕ. Όσον αφορά τον καρκίνο, οι διαφορές στα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ νέων και παλαιών 
κρατών μελών είναι τέτοιες ώστε να μπορούμε να μιλάμε για ένα «σιδηρούν παραπέτασμα 
στην υγεία». Σύμφωνα με την Eurostat, παρά τη συνολική γήρανση του πληθυσμού, η 
προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση ποικίλει μεταξύ των χωρών της ΕΕ κατά 
εννέα έτη για τις γυναίκες και κατά 13 έτη για τους άνδρες, και τα ποσοστά βρεφικής 
θνησιμότητας ποικίλουν έξι φορές περισσότερο. Σε αυτόν τον τομέα η ΕΕ πρέπει να 
ενισχύσει τις δράσεις για τη μείωση των ανισοτήτων, ειδικότερα μέσω της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών σε διάφορους τομείς και της στοχευμένης προώθησης και ευαισθητοποίησης του 
κοινού για καλύτερη υγειονομική περίθαλψη.

Η υγεία αναφερόταν ήδη στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα 
και Χάλυβα, και αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε κάθε συνθήκη που ακολουθεί. 
Παρότι σύμφωνα με το άρθρο 152 της Συνθήκης του Άμστερνταμ η υγεία εμπίπτει στο 
πλαίσιο αρμοδιότητας των κρατών μελών, χρησιμοποιώντας την κοινοτική και 
διακυβερνητική μέθοδο η ΕΕ προσπαθεί να επιτύχει μία αποτελεσματική πολιτική στους 
τομείς όπου τα κράτη μέλη δεν μπορούν να ενεργήσουν αποτελεσματικά μόνα τους. Η 
συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας πρέπει να αποτελέσει ένα από τα σημεία 
εκκίνησης για τη συνεργασία και όχι δικαιολογία για να μην αναλαμβάνονται κοινές δράσεις.
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Είναι σαφές ότι ο τομέας της υγείας χρειάζεται μία μακροπρόθεσμη στρατηγική και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία θα απαιτεί από όλους τους βασικούς παράγοντες στα 
κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ να συνεργάζονται. Εάν θέλουμε να βελτιώσουμε τη 
συνεργασία πρέπει να καθορίσουμε ποιες μορφές διοργανικής συνεργασίας μπορούν να 
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των κοινών προσπαθειών μας.

Χρειάζεται ένα βασικό στρατηγικό επίτευγμα στον τομέα της πρόληψης των ασθενειών. 
Μολονότι η σημασία της πρόληψης των ασθενειών υπογραμμίζεται εδώ και πολλά έτη, 
εξακολουθεί να προσελκύει μόνο το 3% των προϋπολογισμών για την υγεία. Ταυτόχρονα, 
γνωρίζουμε ότι με μία πολιτική πρόληψης θα μπορούσαμε να επιτύχουμε πολύ καλύτερα 
αποτελέσματα, καθώς το 40% των ασθενειών συνδέονται με ανθυγιεινούς τρόπους ζωής και 
το ένα τρίτο των καρκίνων μπορούν να προληφθούν.

Η στρατηγική της Λισαβόνας καθιστά σαφές ότι η υγεία είναι ένας πολύ σημαντικός 
οικονομικός παράγοντας. Τα χρήματα που επενδύονται στην υγειονομική περίθαλψη δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως κόστος, αλλά και ως σημαντικό μέρος της 
επένδυσης στην ποιότητα του ανθρωπίνου δυναμικού.

Η υγεία πρέπει, επομένως, να θεωρείται ένα από τα βασικά κοινωνικά και πολιτικά θέματα, 
από τα οποία εξαρτάται το μέλλον της ΕΕ. Εάν θέλουμε να βελτιώσουμε το γενικό επίπεδο 
υγείας θα πρέπει να εφαρμόσουμε το συντομότερο δυνατόν μία ενιαία, διατομεακή πολιτική 
υγείας, η οποία θα συντονίζεται μεταξύ των διαφόρων επιπέδων («Υγεία σε όλες τις 
πολιτικές»). Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική υγείας θα πρέπει να είναι παρούσα στη 
μεταρρυθμισμένη κοινή γεωργική πολιτική (με έμφαση στην παραγωγή υγιεινών τροφίμων), 
στην πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος, στη βιομηχανική πολιτική, στην 
πολιτική μεταφορών, στην αναπτυξιακή πολιτική, στην έρευνα και την τεχνολογική 
καινοτομία, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό και στην κοινωνική πρόνοια.

Στόχος μιας τέτοιας πολιτικής πρέπει να είναι η επίτευξη υγείας για όλους με τη δυνατότητα 
των πολιτών να επιλέγουν τον δρόμο για καλύτερη υγεία. 

Στο πλαίσιο αυτό η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του 
Δεκεμβρίου 2007 προσφέρουν τη βάση για περισσότερες κοινές δράσεις με στόχο την 
επίτευξη της αποτελεσματικής ανάπτυξης της πολιτικής υγείας. Πρέπει να καθορίσουμε τις 
θεμελιώδεις αξίες σχετικά με την υγεία, ένα σύστημα κοινοτικών δεικτών υγείας και τρόπους 
μείωσης των ανισοτήτων στην υγεία· να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα αναλυτικών μελετών 
του καθεστώτος υγείας, των επενδύσεων υγείας και της οικονομικής μεγέθυνσης και 
ανάπτυξης· να υιοθετήσουμε μέτρα προώθησης της υγείας σε όλες τις ηλικίες· να θεσπίσουμε 
μέτρα σχετικά με το κάπνισμα, τη διατροφή, το αλκοόλ, την ψυχική υγεία και άλλους 
παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία· να ενισχύσουμε μηχανισμούς παρακολούθησης και 
αντιμετώπισης των απειλών της υγείας· να στηρίξουμε καινοτομίες στα συστήματα υγείας και 
να προτείνουμε μηχανισμούς υλοποίησης δομημένης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ. 
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